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      SINOPSI 

 

Aquesta tesi té per objectiu elaborar una edició crítica de l’obra poètica de 

l’escriptor i advocat Guillem Roca i Seguí (Palma, 1742-1813). A més a més, es 

proposa de relacionar la seva poesia amb la que s’escriu a l’època i estudiar la 

transmissió i la recepció tant de l’obra com de la figura de l’autor fins a l’actualitat. 

En un primer capítol revisam com es du a terme la redefinició del període 

malanomenat com a Decadència i també com es deixen de banda els prejudicis que 

valoraven la producció literària del segle XVIII, que s’havia considerat com un pas 

necessari per arribar a l’etapa posterior, esplendorosa i renaixent. En aquest sentit, es 

dóna notícia dels principals treballs que han ajudat a perioditzar la història de la 

literatura catalana a partir de criteris estètics, i també, es mostra com a través de 

successius estudis especialitzats, els investigadors van marcant unes pautes que 

animen a descobrir els personatges i literats més emblemàtics d’aquests moments. 

D’aquesta manera, a partir de les notícies que tenim dels diferents poetes de 

l’època, obtingudes en manuscrits però també a través de testimonis impresos i 

bibliogràfics, fem l’anàlisi de la producció poètica que es dóna entre la segona meitat 

del segle XVIII i el primer quart del segle XIX; es tracta d’una poesia que a nivell 

d’estètiques és molt variada ─ja que els poemes s’adscriuen des del postbarroquisme 

fins al Neoclassicisme─, temàticament molt diversa, i associada a una gran varietat de 

registres que no sempre faciliten la diferenciació entre aquelles peces més cultes i les 

que pertanyen a la literatura popular.  

Seguidament, centrats ja en el tema que ens ocupa, s’exposen totes les dades que 

s’han pogut localitzar de la biografia de Guillem Roca i Seguí, que es relaciona amb la 

del seu oncle Joan Baptista Roca i Mora (segle XVIII-1803) i amb la del seu fill 

Guillem Roca i Reus (1793-1852). Tots tres autors són escriptors i advocats, 

comparteixen el fet d’ocupar càrrecs públics a la Mallorca del seu temps, i resulten 

personatges controvertits que gaudeixen d’un cercle d’amistats i d’enemistats que 

condiciona la seva escriptura. 

A continuació, s’ha revisat la transmissió i la recepció de la figura i de la poesia 

de Guillem Roca i Seguí. Les seves obres es conserven disperses sobretot en 

manuscrits de diferents biblioteques de Mallorca i del Principat de Catalunya. També 

les publicacions periòdiques del segle XIX recullen algun poema o fragment de 

Guillem Roca i Seguí; així mateix, el 1852 es publica el plec solt Romances per plorar 

rient o per riure plorant format per dos poemes de Guillem Roca i Seguí. Més 

endavant, l’erudit Joaquim Maria Bover incorpora la biografia del poeta a les seves 

obres, juntament amb algun fragment de les composicions més conegudes; aquests 

textos seran àmpliament reproduïts per altres estudiosos i motivaran la curiositat sobre 

l’autor.  

Pel que fa al coneixement de la seva obra, en aquesta tesi es relacionen tot un 

seguit d’estudis que ens demostren que a la primera meitat del segle XX, amb diferent 

grau de rigor, Guillem Roca i Seguí encara és present en la història de Mallorca. 

Posteriorment, a partir de la dècada dels seixanta del segle XX, com a conseqüència de 

la revalorització científica de l’època en què visqué l’autor, han aparegut nombrosos 

treballs que pertanyen a diferents ciències que remarquen tangencialment la 

importància de la seva figura. Aquests últims anys, així mateix, Roca ha estat esmentat 

en diversos estudis en què els investigadors valoren la seva personalitat i vàlua com a 
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escriptor, i alhora evidencien la urgència d’una edició de la poesia completa, ja que la 

seva obra en altres gèneres, la narrativa i el teatre, es troba editada i a l’abast del 

lector.  

Quant a l’obra poètica, l’any 1971 l’investigador Jaume Vidal Alcover, a la seva 

tesi de llicenciatura inèdita, va començar la tasca de recopilació dels poemes de Roca, 

tot realitzant la transcripció de les composicions conservades a les miscel·lànies 

Vilafranca i Bover.  Encara que no es tractava d’una edició crítica, Vidal demostra la 

importància de la poesia de Roca per a la llengua catalana i transcriu setanta-nou 

poemes. Ara, després d’una exhaustiva recerca, hom presenta un corpus de vuitanta-

tres composicions poètiques d’extensió, estil i qualitat desiguals, que permeten valorar 

el poeta en la seva diversitat de matisos, i que són la principal aportació d’aquesta tesi 

a l’estudi de la poesia a la Mallorca de l’època. 

Els poemes ací editats pertanyen, com hem indicat, a registres molt diversos que 

van des de la reelaboració literària dels autors barrocs i neoclàssics castellans, o els 

clàssics grecollatins, fins a la poesia de circumstàncies. A part d’això, s’hi observa la 

diversitat d’estètiques que abraça des del postbarroquisme fins a l’il·luminisme, i dins 

aquest s’hi registren poemes vinculats al Neoclassicisme i a l’Experimentalisme 

lingüístic. Aquesta varietat en l’obra d’un sol autor és pròpia dels escriptors amb qui 

Guillem Roca i Seguí comparteix moment  històric.  

Per fer front a aquesta diversitat, els poemes han estat classificats en tres blocs: 

s’agrupen en un primer apartat les faules, algunes d’estil neoclàssic, escrites a partir de 

les de Félix M. Samaniego; en segon lloc, s’editen dues composicions llargues que es 

relacionen amb la poesia que fa paròdia del Barroc. Finalment, s’inclouen les 

composicions de circumstàncies, poblades de personatges i anècdotes de l’entorn de 

l’autor, algunes de les quals es poden relacionar amb l’estètica rococó. En conjunt, una 

obra complexa i variada, pròpia d’un escriptor de l’últim quart del segle XVIII i 

començaments del segle XIX. 

La tesi culmina, a manera d’apèndix, amb l’edició de la biblioteca de Guillem 

Roca i Seguí, una autèntica joia documental. Gràcies a aquest document tenim accés a 

les lectures de temàtica molt diversa de l’autor en qüestió, que constitueixen una 

mostra clara dels coneixements que podia adquirir un advocat de la seva mateixa 

condició i de la seva època, i que ens presenten el Roca erudit en un moment en què 

els coneixements d’un escriptor són mostra de la seva vàlua i marca de prestigi. 

En conjunt, la present tesi pretén ser una aportació a la història de la literatura i 

de la poesia catalana que es fa a Mallorca entre la segona meitat del segle XVIII i el 

primer quart del segle XIX. 
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SINOPSI 

Esta tesis tiene por objetivo elaborar una edición crítica de la obra poética del 

escritor y abogado Guillem Roca i Seguí (Palma, 1742-1813). Además, se propone 

relacionar su poesía con la que se escribe en la época y estudiar la transmisión y la 

recepción tanto de la obra como de la figura del autor hasta la actualidad. 

En un primer capítulo revisamos cómo se lleva a cabo la redefinición del periodo 

mal denominado “Decadencia” y también como se dejan de lado los prejuicios que 

valoraban la producción literaria del siglo XVIII, que se había considerado como un 

paso necesario para llegar a la etapa posterior, esplendorosa y renaciente. En este 

sentido, se da noticia de los principales trabajos que han ayudado a periodizar la 

historia de la literatura catalana a partir de criterios estéticos, y también se muestra 

como a través de sucesivos estudios especializados los investigadores van marcando 

unas pautas que animan a descubrir a los personajes y literatos más emblemáticos de 

estos momentos. 

De esta manera, a partir de las noticias que tenemos de los diferentes poetas de 

la época, obtenidas en manuscritos pero también a través de testimonios impresos y 

bibliográficos, analizamos la producción poética que se da entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. Se trata de una poesía que a nivel de 

estéticas es muy variada ─ya que los poemas se adscriben desde el postbarroquismo 

hasta el Neoclasicismo─, temáticamente muy diversa, y asociada a una gran variedad 

de registros que no siempre facilitan la diferenciación entre aquellas piezas más cultas 

y las que pertenecen a la literatura popular. 

Seguidamente, centrados ya en el tema que nos ocupa, se exponen todos los 

datos que se han podido localizar de la biografía de Guillem Roca i Seguí, que se 

relaciona con la de su tío Joan Baptista Roca i Mora (siglo XVIII-1803) y con la de su 

hijo Guillem Roca i Reus (1793-1852). Los tres autores son escritores y abogados, 

comparten el hecho de ocupar cargos públicos en la Mallorca de su tiempo, y resultan 

personajes controvertidos que disfrutan de un círculo de amistades y de enemistades 

que condiciona su escritura. 

A continuación, se ha revisado la transmisión y la recepción de la figura y de la 

poesía de Guillem Roca i Seguí. Sus obras se conservan dispersas sobre todo en 

manuscritos de diferentes bibliotecas de Mallorca y del Principado de Cataluña. 

También las publicaciones periódicas del siglo XIX recogen algún poema o fragmento 

de Guillem Roca i Seguí. Además, en 1852 se publica el pliego suelto Romances per 

plorar rient o per riure plorant, formado por dos poemas de Guillem Roca i Seguí. 

Más adelante, el erudito Joaquim Maria Bover incorpora la biografía del poeta en sus 

obras, junto con algún fragmento de las composiciones más conocidas; estos textos 

serán ampliamente reproducidos por otros estudiosos y motivarán la curiosidad sobre 

el autor. 

En cuanto al conocimiento de su obra, en esta tesis se relacionan una serie de 

estudios que nos demuestran que en la primera mitad del siglo XX, con diferente 

grado de rigor, Guillem Roca i Seguí todavía está presente en la historia de Mallorca. 

Posteriormente, a partir de la década de los sesenta del siglo XX, como consecuencia 

de la revalorización científica de la época en la que vivió el autor, han aparecido 

numerosos trabajos que pertenecen a diferentes ciencias que remarcan 

tangencialmente la importancia de su figura. Por otra parte, estos últimos años Roca ha 

sido mencionado en varios estudios en los que los investigadores valoran su 
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personalidad y valía como escritor, al tiempo que evidencian la urgencia de una 

edición de su poesía completa, ya que su obra en otros géneros (la narrativa y el teatro) 

se encuentra editada y al alcance del lector. 

En cuanto a su obra poética, en 1971 el investigador Jaume Vidal Alcover, en su 

tesis de licenciatura inédita, comenzó la tarea de recopilación de los poemas de Roca, 

realizando la trascripción de las composiciones conservadas en las misceláneas 

Vilafranca y Bover. Aunque no se trataba de una edición crítica, Vidal demuestra la 

importancia de la poesía de Roca para la lengua catalana y transcribe setenta y nueve 

poemas. Ahora, después de una exhaustiva investigación, se presenta un corpus de 

ochenta y tres composiciones poéticas de extensión, estilo y calidad desiguales, que 

permiten valorar al poeta en su diversidad de matices, y que son la principal 

aportación de esta tesis el estudio de la poesía en la Mallorca de la época. 

Los poemas aquí editados pertenecen, como hemos indicado, a registros muy 

diversos que van desde la reelaboración literaria de los autores barrocos y neoclásicos 

castellanos, o los clásicos grecolatinos, hasta la poesía de circunstancias. Por otra 

parte, se observa la diversidad de estéticas que abarca desde el postbarroquismo hasta 

el iluminismo, y dentro de éste se registran poemas vinculados al Neoclasicismo y al 

experimentalismo lingüístico. Esta variedad en la obra de un solo autor es propia de 

los escritores con quienes Guillem Roca i Seguí comparte momento histórico. 

Para hacer frente a esta diversidad, los poemas han sido clasificados en tres 

bloques: se agrupan en un primer apartado las fábulas, algunas de estilo neoclásico, 

escritas a partir de las de Félix M. Samaniego; en segundo lugar, se editan dos 

composiciones largas que se relacionan con la poesía que parodia el Barroco. 

Finalmente, se incluyen las composiciones de circunstancias, pobladas de personajes y 

anécdotas del entorno del autor, algunas de las cuales se pueden relacionar con la 

estética rococó. En conjunto, una obra compleja y variada, propia de un escritor del 

último cuarto del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 

La tesis culmina, a modo de apéndice, con la edición de la biblioteca de Guillem 

Roca i Seguí, una auténtica joya documental. Gracias a este documento tenemos 

acceso a las lecturas de temática muy diversa del autor en cuestión, que constituyen 

una muestra clara de los conocimientos que podía adquirir un abogado de su misma 

condición y de su época, y que nos presentan al Roca erudito en un momento en que 

los conocimientos de un escritor son muestra de su valía y marca de prestigio. 

 

En conjunto, la presente tesis pretende ser una aportación a la historia de la literatura y 

de la poesía catalana que se produce en Mallorca entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to establish a critical edition of the poetic work of writer and 

lawyer Guillem Roca i Seguí (Palma, 1742-1813). In addition, his poetry will be 

aligned with the poetry written by others during his time. An examination of the 

transmission and reception of both the work and the figure of the writer up to the 

present day will be undertaken. 

In the first chapter I review how the redefinition of the incorrectly used term 

"Decadence" has been translated into writings, and also prejudices were put aside that 

had undervalued the literary production of the eighteenth century, and which were 

regarded merely as a necessary step to reach the later magnificient and resurgent stage. 

In this sense, I take into account the major works that have helped periodize the 

history of Catalan literature from aesthetic criteria. It is also proved that through 

successive specialized studies researchers are marking guidelines that encourage the 

discovery of the characters and the most emblematic literati of that time. 

Thus, from the information we have of different poets of the time, obtained not 

only from manuscripts but also through printed and bibliographical testimonies, I 

analyze the poetic output that occurs between the second half of the eighteenth century 

and the first quarter of the nineteenth century. It is a poetry that is aesthetically varied 

─poems ranging from the post-Baroque to Neoclassicism─, which are thematically 

very diverse, and associated with a variety of registers that do not always facilitate 

differentiation between those more refined poems and those belonging to popular 

literature. 

Then, focusing on the author, all data gathered have allowed me to establish the 

biography of Guillem Roca i Seguí, as it relates to that of his uncle Joan Baptista Roca 

i Mora (XVIIIth century -1803) and to his son Guillem Roca i Reus (1793-1852). All 

three authors were writers and lawyers, held public posts in the Majorca of their time, 

and were controversial figures who had a circle of friendships and enmities that 

affected their writing. 

I later review the transmission and reception of the figure and the poetry of 

Guillem Roca i Seguí himself. His works are preserved in manuscripts mainly in 

different libraries of Majorca and of the Principality of Catalonia. Also, the nineteenth 

century periodicals collected some poem or fragment by Guillem Roca i Seguí. In 

addition, in 1852, the broadsheet Romances per plorar rient o per riure plorant was 

published, consisting of two of Roca’s poems. Later on, the scholar Joaquim Maria 

Bover incorporated the biography of the poet into his works, along with some 

fragments of his best-known compositions. Those texts were widely reproduced by 

other scholars and created interest for the author. 

As far as the knowledge of his work is concerned, in this thesis a series of 

studies shows that in the first half of the twentieth century, with different degrees of 

rigor, Guillem Roca i Seguí was still present in the history of Mallorca. Subsequently, 

from the nineteen sixties, and as a result of scientific reappraisal towards the time of 

the author, numerous works 

belonging to different sciences that emphasize the importance of his figure as a 

writer and poet have appeared. Moreover, in recent years Roca has been mentioned in 

several studies in which researchers assess his personality and worth as a writer. They 

also point out the urgency of editing his complete poetry, since his work in other 

genres (prose and drama) is already published and available to the reader. 
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As for his poetry, in 1971 the researcher Jaume Vidal Alcover, in his 

unpublished thesis, began the task of collecting Roca’s poems, carrying out the 

transcription of Roca’s works which were kept in Vilafranca’s and Bover’s 

Miscellanies. Although his was not a critical edition, Vidal demonstrated the 

importance of Roca’s poetry for the Catalan language and transcribed seventy-nine 

poems. Now, after extensive research, a body of eighty-three poetic compositions has 

been made available. These poems, of different extension, style and uneven quality, 

allow us to value the poet in his diversity of nuances. The main contribution of my 

thesis to the study of the poetry of that time in Majorca is this analysis. 

As mentioned above, the poems published here belong to very different 

registers: ranging from literary reworking of the baroque and neoclassical Castilian 

authors to the classical Greco-Roman writers, and also to the poetry of circumstances. 

Moreover, the diversity of aesthetics range from the post-Baroque to the il·luminisme. 

Within the latter, poems linked to Neoclassicism and linguistic experimentalism are 

recorded. This variety in the work of a single author also appears in other writers with 

whom Guillem Roca i Seguí shares a historical context. 

To address this diversity, the poems have been classified into three blocks. 

Firstly, fables are grouped into the first section, some of which are of neoclassic style, 

written in the style of Felix M. Samaniego. Secondly, two long compositions which 

relate to the poetry that parody the Baroque style are edited. Finally, the compositions 

of circumstances some of which can be related to the Rococo Aesthetic are included. 

These poems of circumstances are filled with characters and stories from the author’s 

environment. Overall, Roca i Seguí has produced a complex and varied work: that of a 

writer of the last quarter of the eighteenth century and early nineteenth century. 

The thesis culminates with the analysis of the book collection of Guillem Roca i 

Seguí: a real textual gem and which is included here as an appendix. With this 

document we have access to the diverse readings of this author, which constitutes a 

clear demonstration of the knowledge that a lawyer of his status and age could acquire. 

This text shows us Roca as a true scholar, at a time when the knowledge of a writer is 

a proof of his value and prestige. 

Overall, this thesis is intended as a contribution to the history of literature and 

Catalan poetry produced in Majorca between the second half of the eighteenth century 

and the first quarter of the nineteenth century. 
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INTRODUCCIÓ  
 

Aquesta tesi pretén ser una aportació a l'estudi de la literatura catalana que 

es produeix a Mallorca entre la segona meitat del segle XVIII i el primer quart del 

segle XIX. De fet, ens proposam d'editar i d'estudiar l'obra d'un autor 

representatiu del període, el poeta i advocat Guillem Roca i Seguí (Palma, 1742-

1813). D'aquesta manera, contribuirem a eliminar el qualificatiu de 'Decadència' 

amb què la crítica romàntica havia denominat aquest període. 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

Els objectius específics que ens proposam són els següents: 

1. Recopilar l'obra poètica dispersa de Guillem Roca i Seguí amb 

l'objectiu de realitzar-ne una edició crítica que la posi a l'abast del lector. 

2. Analitzar i classificar l'obra poètica de Guillem Roca i Seguí tot 

relacionant-la amb la resta de la poesia que es produeix a Mallorca durant el seu 

període vital i amb els autors que la influeixen. 

3. Estudiar la figura i la biografia de l'autor en el seu context així 

com també la seva relació amb altres autors i entitats de l'època. 

4. Donar a conèixer la transmissió de la figura i l'obra de Guillem 

Roca i Seguí fins a l'actualitat. 

5. Editar i analitzar la biblioteca de Guillem Roca i Seguí mitjançant 

la identificació del màxim nombre possible dels títols que la conformen, 

relacionant-la amb altres biblioteques de l'època i valorant les seves possibles 

influències sobre l'obra de l'autor. 

 

 

METODOLOGIA  

Pel que fa a la metodologia de treball, es comença amb una laboriosa 

recerca de l'obra dispersa a través de l'examen de testimonis diversos: per una 

banda, els poemes de Guillem Roca i Seguí es conserven en manuscrits 

procedents de diverses biblioteques de Palma i també a la Biblioteca de 

Catalunya; cal revisar, així mateix, part de la premsa del segle XIX que pot 

contenir fragments i anècdotes relacionades amb Guillem Roca i Seguí; també es 

treballa amb una sèrie d'obres impreses que s'encarreguen de la transmissió de la 

seva figura i i obra.  
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Una vegada revisats aquests documents s'ha d'establir un llistat més o 

manco definitiu dels poemes de Guillem Roca i Seguí. A partir d'aquí, cal 

classificar-los temàticament i dividir l'obra en blocs seguint uns criteris similars 

als que s'usen per editar altres poetes de la mateixa època. Una vegada 

classificada l'obra, s'ha de procedir a la seva edició crítica i anotació per tal de 

posar-la a l'abast del lector. 

Simultàniament, i a través de fonts molt diverses, s'analitzen dades sobre 

l'autor i sobre la literatura i societat de la seva època que ens permetran situar 

Guillem Roca i Seguí en el seu context.  

A partir de tot això la tesi s'estructura en els apartats que es detallen 

seguidament. 

 

 

RESULTATS, DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

En el primer capítol revisarem com es du a terme la redefinició del període 

tradicionalment anomenat com a Decadència i també com es deixen de banda els 

prejudicis que valoraven la producció literària del període comprès entre el 

Barroc i el Romanticisme. En aquest sentit, es dóna notícia dels principals 

treballs que han ajudat a perioditzar la història de la literatura catalana a partir de 

criteris estètics, i també, es mostra com a través de successius estudis 

especialitzats, els investigadors van marcant unes pautes que animen a descobrir 

els personatges i literats més emblemàtics d’aquests moments. 

D’aquesta manera, a partir de les notícies que tenim dels diferents poetes 

de l’època, obtingudes en manuscrits però també a través de testimonis impresos 

i bibliogràfics, fem l’anàlisi de la producció poètica que es dóna entre la segona 

meitat del segle XVIII i el primer quart del segle XIX; es tracta d’una poesia que a 

nivell d’estètiques és molt variada ─ja que els poemes s’adscriuen des del 

postbarroquisme fins al Neoclassicisme─, temàticament molt diversa, i 

associada a una gran varietat de registres que no sempre faciliten la diferenciació 

entre aquelles peces més cultes i les que pertanyen a la literatura popular.  

Seguidament, centrats ja en el tema que ens ocupa, s’han d'exposar totes 

les dades que s’han pogut localitzar de la biografia de Guillem Roca i Seguí, que 

es relaciona amb la del seu oncle Joan Baptista Roca i Mora (segle XVIII-1803) i 

amb la del seu fill Guillem Roca i Reus (1793-1852). Tots tres autors són 

escriptors i advocats, comparteixen el fet d’ocupar càrrecs públics a la Mallorca 

del seu temps, i resulten personatges controvertits que gaudeixen d’un cercle 

d’amistats i d’enemistats que condiciona la seva escriptura. 
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A continuació, cal revisar la transmissió i la recepció de la figura i de la 

poesia de Guillem Roca i Seguí. Les seves obres es conserven disperses sobretot 

en manuscrits de diferents biblioteques de Mallorca i del Principat de Catalunya. 

També les publicacions periòdiques del segle XIX recullen algun poema o 

fragment de Guillem Roca i Seguí; així mateix, el 1852 es publica el plec solt 

Romances per plorar rient o per riure plorant format per dos poemes de 

Guillem Roca i Seguí. Més endavant, l’erudit Joaquim Maria Bover incorpora la 

biografia del poeta a les seves obres, juntament amb algun fragment de les 

composicions més conegudes; aquests textos seran àmpliament reproduïts per 

altres estudiosos i motivaran la curiositat sobre l’autor.  

Pel que fa al coneixement de la seva obra, en aquesta tesi es relacionen tot 

un seguit d’estudis que ens demostren que a la primera meitat del segle XX, amb 

diferent grau de rigor, Guillem Roca i Seguí encara és present en la història de 

Mallorca. Posteriorment, a partir de la dècada dels seixanta del segle XX, com a 

conseqüència de la revalorització científica de l’època en què visqué l’autor, han 

aparegut nombrosos treballs que pertanyen a diferents ciències que remarquen 

tangencialment la importància de la seva figura. Aquests últims anys, així 

mateix, Roca ha estat esmentat en diversos estudis en què els investigadors 

valoren la seva personalitat i vàlua com a escriptor, i alhora evidencien la 

urgència d’una edició de la poesia completa, ja que la seva obra en altres 

gèneres, la narrativa i el teatre, es troba editada i a l’abast del lector.  

Quant a l’obra poètica, l’any 1971 l’investigador Jaume Vidal Alcover, a 

la seva tesi de llicenciatura inèdita, va començar la tasca de recopilació dels 

poemes de Roca, tot realitzant la transcripció de les composicions conservades a 

les miscel·lànies Vilafranca i Bover. Encara que no es tractava d’una edició 

crítica, Vidal demostra la importància de la poesia de Roca per a la llengua 

catalana i transcriu setanta-nou poemes. Ara, després d’una exhaustiva recerca, 

hom presenta un corpus de vuitanta-tres composicions poètiques d’extensió, estil 

i qualitat desiguals, que permeten valorar el poeta en la seva diversitat de 

matisos, i que són la principal aportació d’aquesta tesi a l’estudi de la poesia a la 

Mallorca de l’època. 

Els poemes que s'editen, com hem indicat, a registres molt diversos que 

van des de la reelaboració literària dels autors barrocs i neoclàssics castellans, o 

els clàssics grecollatins, fins a la poesia de circumstàncies. A part d’això, s’hi 

observa la diversitat d’estètiques que abraça des del postbarroquisme fins a 

l’il·luminisme, i dins aquest s’hi registren poemes vinculats al Neoclassicisme i 

a l’Experimentalisme lingüístic. Aquesta varietat en l’obra d’un sol autor és 

pròpia dels escriptors amb qui Guillem Roca i Seguí comparteix moment 

històric.  
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Per fer front a aquesta diversitat, els poemes han estat classificats en tres 

blocs: s’agrupen en un primer apartat les faules, algunes d’estil neoclàssic, 

escrites a partir de les de Félix M. Samaniego; en segon lloc, s’editen dues 

composicions llargues que es relacionen amb la poesia que fa paròdia del 

Barroc. Finalment, s’inclouen les composicions de circumstàncies, poblades de 

personatges i anècdotes de l’entorn de l’autor, algunes de les quals es poden 

relacionar amb l’estètica rococó. En conjunt, una obra complexa i variada, 

pròpia d’un escriptor de l’últim quart del segle XVIII i començaments del segle 

XIX. 

La tesi culmina, a manera d’apèndix, amb l’edició de la biblioteca de 

Guillem Roca i Seguí, una autèntica joia documental. Gràcies a aquest document 

tenim accés a les lectures de temàtica molt diversa de l’autor en qüestió, que 

constitueixen una mostra clara dels coneixements que podia adquirir un advocat 

de la seva mateixa condició i de la seva època, i que ens presenten el Roca erudit 

en un moment en què els coneixements d’un escriptor són mostra de la seva 

vàlua i marca de prestigi. 
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LA POESIA CATALANA A MALLORCA DURANT 

EL PERÍODE DE TRANSICIÓ DEL SEGLE XVIII AL 
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LA POESIA CATALANA A MALLORCA DURANT EL 

PERÍODE DE TRANSICIÓ DEL SEGLE XVIII AL SEGLE XIX 

 

La producció poètica de Guillem Roca i Seguí (Palma, 1742-1813) presenta, tal i 

com es demostrarà al llarg d’aquesta tesi, les mateixes característiques que la de la 

resta de poetes del seu temps: és diversa, quant a estètiques, i variada pel que fa als 

registres que el poeta adopta al llarg de les seves composicions. Per això, en aquest 

primer capítol, es pretén revisar de manera global la poesia que es produeix a Mallorca 

en llengua catalana durant el període de transició del segle XVIII al XIX, amb la finalitat 

de valorar-la de manera objectiva i de posar-la en relació a la de l’autor que ens ocupa. 

Així mateix, s’ha de recordar que Roca i Seguí se situa cronològicament dins el 

període que fou qualificat per la crítica romàntica com a Decadència, concepte que ha 

estat objecte d’una revisió en l’àmbit català, a la vegada que arreu d’Europa es 

revaloritza la literatura produïda en aquesta època. Estructurarem, doncs, el primer 

capítol en dues parts: la primera, consisteix en la revisió de la bibliografia d’aquests 

últims cinquanta anys a favor de la redefinició global de l’època; la segona, suposarà 

l’estudi de la poesia dels autors mallorquins contemporanis de Roca, tot posant la seva 

obra en relació al context. 

 

 

 

1. La revaloralització de la literatura produïda durant 

l’últim quart del segle XVIII i el començament del XIX 

 

 
a. La superació del concepte de Decadència 

Tradicionalment s’ha designat amb el terme Decadència el període de la història 

de la literatura catalana que comprèn des de la mort de l’últim gran poeta medieval, 

Joan Roís de Corella (a finals del segle XV), fins a la publicació del poema La Pàtria 

(1833) de Bonaventura Carles Aribau. Una idea incipient de Decadència apareix entre 

els erudits il·lustrats, molt abans que s’iniciàs la Renaixença literària, ja que els 

estudiosos de l’època eren conscients que la història i la ciència havien pres el 

protagonisme a la creació literària. De fet, el primer en utilitzar el terme Decadència 

per a referir-se a aquest període fou l’escriptor Magí Pers i Ramona (1803-1888), quan 

l’any 1857 el proposà a la seva Historia de la lengua y de la literatura catalana desde 

su origen hasta nuestros días; la quarta part del seu volum tractava la producció 

literària en català dels segles XVII i XVIII que titulava De la decadencia de la literatura 

catalana y causa que la promovió. Més endavant, entre 1873 i 1874, Milà i Fontanals 

(1818-1884), en els Principios de literatura general y española, diferenciava entre una 

«escola catalana» ─equivalent a l’època medieval─, una «escola no catalana» ─que 

incloïa els segles en qüestió─ i una «nova escola catalana»  ─que s’iniciava al segon 

terç del segle XIX.  Seguidament, Antoni Rubió i Lluch (1856-1937) intentava 

sistematitzar les etapes en què es divideix la literatura catalana en el Sumario de 

historia de la literatura española (1901) i n’establia tres: l’època nacional o literatura 
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medieval, la Decadència i la Renaixença. També el seu deixeble, Lluís Nicolau 

d’Òlwer publicava el 1917 La literatura catalana: perspectiva general, on feia iniciar 

la Decadència cap al 1500 i la perllongava fins el 1833. Així, a mesura que el 

Romanticisme s’anà consolidant, es reforçà també el concepte de Decadència que, 

com diem, ha estat aplicat de manera poc adequada a la literatura dels segles XVI, XVII 

i XVIII (Rubió i Balaguer 1964; Bou 2000; Duran 2005). 

És a partir de 1960, però, quan es comença a revisar l’època: de fet, es tracta 

d’una etapa àmplia, que abasta tres segles, cadascun dels quals normalment 

s’identifica amb un moviment estètic (Renaixement, Barroc i Neoclassicisme); 

posteriorment, des del món acadèmic, se l’ha denominat Edat Moderna, per tal com és 

el moment que va precedit per l’Edat Mitjana i va seguit per l’Edat Contemporània. El 

poeta que ens ocupa, Guillem Roca i Seguí, va viure durant l’últim dels segles que 

constitueixen aquest període. Per això, escau revisar com s’ha produït aquest canvi 

d’enfocament en el camp dels estudis d’història de la literatura; com s’ha gestat un 

procés a través del qual una producció que inicialment i arbitrària s’havia qualificat 

com a de segona fila, passarà a ser estudiada de manera més científica; tanmateix, s’ha 

de tenir en compte que l’edició de la poesia de Guillem Roca és una aportació, entre 

d’altres que es van fent, en aquest sentit. 

Segurament, un treball primerenc que intenta mostrar la literatura catalana com 

un contínuum, com un conjunt ininterromput de textos que es van succeint sense 

interrupció, és el de l’erudit Jordi Rubió i Balaguer, que l’any 1958 publica un estudi 

força aprofundit, amb el títol Literatura catalana, dins la Historia general de las 

literaturas hispánicas coordinada per Guillem Díaz-Plaja (Rubió 1956). Aquest estudi, 

que aporta material inèdit i una visió panoràmica del context, tal i com s’hi refereix el 

crític Josep Massot i Muntaner a Trenta anys d’estudis sobre llengua i literatura 

catalanes (1950-1980), publicat l’any 1980: «Ha marcat unes fites i ha indicat unes 

pistes excel·lents que caldrà [ha calgut] anar completant amb paciència i esforç» 

(Massot 1980: 45). El text de Rubió és considerat, també, un punt de partida important 

per a Àlex Broch quan afirma que «no trenca l’esquema històric que hereta del seu 

pare, però fa unes aportacions del tot notables que enriqueixen, a bastament, el període 

que va del segle XVI a mitjan XIX, fins als Jocs Florals». (Nopca 2013) 

 De fet, el text de Rubió i Balaguer, constitueix una de les fonts més importants 

per al treball del filòleg i historiador Antoni Comas i Pujol, del 1972, dedicat 

íntegrament a la llengua i a la literatura catalanes del segle XVIII, que constituïa el tom 

quart de la Història de la literatura catalana dirigida per Martí de Riquer. A la 

introducció, l’autor declarava la seva intenció de «demostrar la continuïtat de l’ús i del 

conreu de la llengua catalana i que la pèrdua de consciència no arribà a ser mai total» 

(Comas 1972); aquesta finalitat fou assolida amb el màxim de rigor i exigència 

possibles en el seu moment, ja que mostrava l’existència, sense interrupcions, de la 

literatura que es produeix en català des del Renaixement fins al Romanticisme. 

D’aquesta manera, Comas editava textos d’interès històric o lingüístic juntament amb 

els literaris i analitzava el període tot vinculant-lo amb els principals esdeveniments 

històrics del context; prova d’això és que entre les seves fonts històriques hi trobam els 

manuals de referència de l’historiador Jaume Vicens Vives també editats a la dècada 

dels cinquanta, i de Pierre Vilar, especialment Catalunya dins l’Espanya moderna, del 

1964, juntament amb altres textos de Ferran Soldevila, Ignasi Casasnovas, Miquel 

Batllori o Josep Maria Casacoberta, tots ells de la dècada dels seixanta. 
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 A més, Comas utilitza materials manuscrits i inèdits per il·lustrar els autors de 

qui parla. Quan tracta de Guillem Roca i Seguí ja deixa intuir la varietat de registres 

que abasta la seva poesia per tal com es documenta en les miscel·lànies erudites del 

segle XIX; encara que, com ell mateix explica a la introducció, deixa de banda el tema 

de les estètiques vigents durant el segle XVIII, aporta un ventall prou ampli dels 

poemes de Roca que ens aproximen al seu potencial. Tot aquest tema, el de la recepció 

i transmissió de la figura i de l’obra de Guillem Roca i Seguí, així com també el de la 

filiació estètica de les seves composicions, serà estudiat amb molt més deteniment al 

llarg d’aquest treball.  

La reconceptualització de l’època, lògicament, s’ha fet de manera rigorosa i a 

base d’edicions, d’estudis sobre els diferents autors i de treballs que relacionen la 

producció catalana amb la d’altres literatures. Al llarg d’aquest treball ens referirem 

constantment a diferents estudiosos que han aportat el seu granet de sorra per 

demostrar, en conjunt, la continuïtat de la literatura durant els segles XVI, XVII i XVIII. 

En aquest sentit cal destacar la tasca d’investigadors com l’historiador i polític Max 

Cahner i García (Cahner 1998), els treballs dels erudits Josep M. Castellet i Joaquim 

Molas, que comencen a enfocar l’etapa des d’una nova òptica a les seves edicions 

(Molas 1968; Castellet/Molas 1969; 1979; 2005), les aportacions de l’estudiós Jordi 

Carbonell (1961; 1972; 1977; Paredes 2014), les recerques centrades en el cas 

mallorquí del professor Antoni-Lluc Ferrer i Morro (Ferrer 1973a; 1973b; 1974; 1977; 

1978; 1985), les del crític literari Joan Mas i Vives (Mas 1973; 1992-93; 1994a; 

1994b; 1994-1995; 1999; 2004; 2012), les de l’historiador i assagista Josep Massot i 

Muntaner (1970; 1979; 1980; 1985), les del professor i investigador Albert Rossich 

Estragó (Rossich 1989; 1994; 1996; 2004a; 2004b; 2004c; 2011) i les del també 

professor i investigador Francesc X. Vall i Solaz (1993; 1998; 2004a; 2004b). Ells, 

entre molts d’altres, han seguit la línia de redefinició de l’etapa amb múltiples treballs.  

Si revisam els treballs més primerencs, hem de començar, sens dubte pels 

magnífics articles de Jordi Carbonell, entre els quals destaca «La literatura catalana 

durant el període de transició del s. XVIII al s. XIX», del 1977, que és un estudi de 

conjunt del tema lingüístic i cultural d’aquest període. Carbonell assenyala que 

l’anàlisi de la situació política en què es troba la llengua catalana converteix la 

literatura en local. Afegeix que l’aristocràcia catalana col·labora amb els borbons 

mentre que les classes populars són dipositàries de la llengua i la literatura en català. 

D’aquesta manera els gèneres anomenats populars, com els goigs o el teatre satíric 

breu, seran àmpliament conreats. Quant a la literatura culta, sostinguda per les classes 

dominants, Carbonell opina que té una consideració diferent en cadascun dels territoris 

segons l’estat al qual es troben sotmesos. Sens dubte, tant en aquest treball com en 

altres, Carbonell destaca el paper de Menorca on, sota el domini britànic,  es 

desenvolupa una activitat cultural intensa i es produeix una literatura excepcional, en 

el sentit més literal de la paraula. Pel que fa a Catalunya, aquesta situació, per a 

Carbonell, començarà a canviar a inicis del segle XIX, arran d’una transformació 

demogràfica, econòmica i política del Principat. Barcelona passarà a ser un centre 

irradiador de cultura on es percebrà un cert revifament de les arts; no obstant això, 

classes dominants i intel·lectuals es castellanitzaran ràpidament. Els primers perquè 

faran el joc al poder, els segons perquè seran controlats a través de les múltiples 

societats i acadèmies que sorgeixen al llarg del segle i com a conseqüència de la 

Il·lustració. En resum, Carbonell relaciona els factors socials i polítics amb la 

producció literària a través d’una sèrie llarga de treballs que posen en evidència les 

mancances que presenta la literatura. 
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Extensa i aprofundida és, també, la tasca d’Albert Rossich, autor d’un nombre 

elevat d’estudis en aquest sentit, que van des de l’edició i anàlisi de textos dels tres 

segles fins a la incorporació de la literatura pròpia a les estètiques vigents a l’Europa 

del moment. En els seus estudis, a més, insisteix sense embuts, per exemple, en la 

manca de valor de la dicotomia Decadència-Renaixença (1989; 1990; 1993; 1994), o 

posa de manifest que la denominació de Decadència ha distorsionat el valor de les 

obres literàries de l’etapa, a la vegada que ha constituït un error més de mètode que de 

concepte; Decadència és un terme que qualifica de «tendenciós» ─per tal com 

condiciona a priori els resultats dels estudis─ i «esterilitzador» ─perquè dissuadeix els 

investigadors d’enfrontar-se a l’etapa (2004a). Rossich es manifesta plenament 

convençut del seu plantejament i qüestiona que estudiosos del prestigi de Josep Romeu 

i Figueras, per exemple, a la seva Poesia en el context cultural del segle XVI al XVIII 

(Romeu 1991) continuïn utilitzant el terme, tot i els estudis que avalen la seva 

eliminació (Rossich 1994). Els arguments que constantment dóna al llarg de més de 

vint anys de feina, es poden resumir a través de les paraules que ell mateix usa per 

explicar l’enfocament seguit en la seva obra Panorama crític de la literatura catalana 

(2009):  

«Per això, aquesta col·lecció és la primera que estudia tota la literatura catalana com un 

continuum històric, abandonant enfocaments tendenciosos que superposaven a l'evolució 

de la literatura catalana uns esquemes inspirats no tant en la realitat de la literatura 

catalana sinó en allò que hauria hagut de ser: més deslligada de l'occità als inicis de la 

nostra poesia, més influïda per Itàlia durant els segles XV i XVI, més independent dels 

models castellans als segles XVII i XVIII, més moderna al segle XIX. Els qui definien 

què havia d'haver estat la història de la literatura catalana partien d'un complex 

d'inferioritat del qual ens hauríem de desempallegar, perquè no és científicament 

correcte projectar els nostres desitjos o les nostres frustracions per manipular els 

fets del passat. No hem volgut, en tot cas, fer una història de la literatura catalana 

alternativa, potenciant per sistema la novetat o la singularitat, privilegiant enfocaments 

que encara no han obtingut el consens dels estudiosos. No: ens interessava sobretot 

descriure l'estat actual de les recerques pel que fa als temes més rellevants de la nostra 

història literària, destacar les aportacions recents que han fet avançar la comprensió de les 

obres literàries que la integren i mostrar quins són els buits que s'han de superar.» [La 

negreta és nostra] 
 

 Un dels seus articles ha marcat una fita important i ha canviat la manera 

d’enfocar el tema; es tracta de «Renaixement, Manierisme i Barroc en la literatura 

catalana», on proposa la substitució del terme «Decadència» per «Literatura de l’Edat 

moderna», (Rossich 1989: 149), tota vegada que valida els termes Renaixement, 

Manierisme i Barroc aplicats a la literatura catalana, i n’estableix una sèrie de 

característiques que ens permeten identificar l’estètica dels textos: 

 
«Si bé no és difícil veure un fil conductor de l’estètica del Renaixement al 

Neoclassicisme, passant pel manierisme, el barroc i el rococó, als Països Catalans la 

llengua escrita, llengua literària, experimenta en l’endemig de dues solucions de 

continuïtat, que es lliguen amb dues substitucions dels models lingüístics. El primer 

trencament es produeix entre el manierisme i el barroc, quan els models literaris passen a 

ser exclusivament castellans i fracassa la rectificació autòctona propugnada per Calça (i 

secundada per Jeroni Ferrer, entre d’altres). El segon es produeix durant el rococó, quan 

la llengua literària de l’Edat moderna esgota la seva influència entre els escriptors. 

Llavors sorgeixen intents de forjar una llengua molt més acostada a la parla popular i 

pintoresca (Lluís de Galiana i Carles Ros al País Valencià, el comte d’Aiamans a 

Mallorca). Aquesta línia literària popularista —amb la qual coincidirà, però sense fer-se’n 

cap problema (ni cap programa) el baró de Maldà—, serà el preludi de diverses modalitats 

dialectals amb què s’expressarà la literatura catalana de la primeria del segle XIX. 

Després, com se sol dir, ja és una altra història.» (1989: 178-179)  
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 De fet, Rossich, continua aquesta investigació en un altre estudi titulat «La 

literatura catalana entre el Barroc i el Romanticisme» (1990), en què aplica els 

conceptes procedents de la historiografia (Barroc, Rococó, Neoclassicisme i 

Preromanticisme) a la producció literària; el ressenyam a continuació perquè ha 

marcat una fita en els estudis literaris i perquè continua essent útil i vigent; es tracta 

d’una denominació que permet superar el concepte de Decadència i que a la vegada, 

tal i com explicita el títol, defineix i classifica la literatura produïda entre el 

Renaixement i el Romanticisme. Aquest treball aporta al cas català la 

conceptualització que altres crítics estrangers han proposat per a la literatura de la 

mateixa etapa dels seus països respectius. Rossich, a més, repassa els estudis catalans 

en aquest sentit i posa en evidència que l’enfocament historiogràfic aplicat a la 

literatura catalana encara no s’havia treballat prou. Remet, així a articles de Joaquim 

Molas, Joan Alegret, Joan Lluís Marfany o Guillem Díaz-Plaja, tot recordant la 

reticència d’alguns dels crítics a incorporar denominacions procedents de la 

historiografia. 

 Rossich divideix l’etapa que va del Barroc al Romanticisme en tres moments: 

el corrent rococó, els corrents il·luministes i il·lustrats, i el Romanticisme. El Rococó, 

terme que inicialment s’havia aplicat a les arts decoratives, per començar, es 

caracteritza per la frivolitat (en contraposició a la gravetat barroca, el sentit de la 

responsabilitat dels il·luministes i el patetisme dels preromàntics), la fragilitat (que 

l’allunya de la solidesa clàssica, de la contundència barroca i la majestuositat 

neoclàssica) i la vivacitat (oposada a la serenitat clàssica i a la tensió barroca). A més, 

el Rococó manté un tractament afectuós del tema amorós i dilueix el valor exemplar 

de la sàtira. Tres dels seus ingredients característics són l’arcàdic, l’eròtic i 

l’humorístic. D’aquesta manera, manifesta la seva preferència pels temes menors i 

intimistes que siguin font de plaer i de diversió, tot rebutjant la seriositat; és una 

literatura feta per agradar, amb tendència a les formes exclamatives, al diminutiu i a 

l’epítet. 

 Ara bé, Rossich és conscient que tant el Barroc com el Rococó donen lloc, 

cadascun per la seva banda, a una literatura burlesca molt diferent en cada cas. La del 

Barroc té el seu punt de partida en el desengany i el pessimisme, mentre que la del 

Rococó sorgeix de l’oportunitat i de l’astúcia; per això, es troba afectada per 

l’idealisme i rebutja l’alliçonament i la grandiloqüència barroques. A més, es dirigeix 

a l’esfera privada, front al consum massiu que proposava el Barroc, per la qual cosa 

resulta exclusiva d’una minoria de privilegiats que es reuneixen en tertúlies. 

 En relació al Rococó, Rossich fa esment dels corrents il·luministes o il·lustrats 

que es donen durant la segona meitat del segle XVIII; concretament inclou dins aquests 

el Neoclassicisme, el Sentimentalisme o Preromanticisme, i el Prosaisme o 

Experimentalisme lingüístic. 

 Rossich entén el Neoclassicisme com un corrent que barreja elements rococós, 

arcàdics, il·luministes, preromàntics i neoclàssics, que reafirmen el vertader caràcter 

del segle. El Neoclassicisme es caracteritza per la gravetat, la grandiositat, la 

disciplina, el puritanisme, la virtut i la generositat; en aquest cas, es contraposa al 

Rococó que és frívol, tendent a la miniatura, fantasiós, maliciós, pervers i egoista. En 

el cas de la poesia catalana el Neoclassicisme es dóna una vegada esgotat el Rococó, 

suposa el rebuig de la llibertat i del sentimentalisme i  acabarà sent un corrent elitista. 

El Sentimentalisme (terme que ha triomfat a les literatures eslaves) o Preromanticisme 

no pot ser considerat com un període de transició entre el Neoclassicisme i el 
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Romanticisme. El vers neoclàssic és tens mentre que el preromàntic és irregular, 

formulat a partir de períodes rítmics amples i tallats; farcit de repeticions obsessives; 

amb un lèxic enriquit per expressions forçades i realistes. 

 Finalment, i dins l’Il·luminisme, Rossich esmenta el Prosaisme i 

l’Experimentalisme lingüístic. El crític afirma que aquests són els dos únics 

moviments il·lustrats que tenen relació amb la literatura catalana. El Prosaisme 

coincideix amb el que Arce denomina ‘poesía ilustrada’, i es tracta d’una poesia que es 

converteix en vehicle de difusió de principis ètics o culturals, manifestats per una 

forma de versificació més pròxima al gust per la terminologia científica i la ruptura 

amb el llenguatge tradicional. Rossich relaciona una part de la producció de Guillem 

Roca i Seguí amb aquest segon corrent: 

 

«Però hi ha una sèrie de manifestacions, tant en prosa com en vers, que no puc passar per 

alt i que tenen en comú amb el prosaisme el fet que desdenyen el paper tradicional de la 

retòrica com a creadora de bellesa i que sovint utilitzen –han d’utilitzar- un lèxic forçat no 

literari. Em refereixo a composicions monosil·làbiques i als poemes bilingües (de doble 

lectura), a obres que constitueixen autèntics enfilalls d’adagis (com les de Lluís de 

Galiana, Guillem Roca i Seguí o Tomàs Aguiló), als textos en llatí macarrònic i a aquells 

que són escrits prescindint alternativament d’una de les cinc vocals entre altres jocs 

lingüístics. En tots els casos, aquest experimentalisme té arrels en la tradició literària, 

especialment barroca, però agafa una gran desenvolupament en l’època il·luminista. La 

qüestió és aquesta: això és una mera casualitat o té un sentit nou? Em sembla que la 

novetat ve donada precisament per la seva proliferació, que revela un gust –o una 

curiositat- per la casuística lingüística perfectament coherent amb les preocupacions 

gramaticals de l’Il·luminisme. 

Altres textos com els que recullen adagis, es vinculen també, pel seu popularisme a la 

tradició rococó, que es revela en la literatura catalana com el corrent amb més vitalitat i 

versatilitat del període.» (Rossich 1990: 46)  
 

Per acabar, Rossich tracta del Romanticisme, que sovint s’ha confós amb el 

Sentimentalisme, amb el qual comparteix el gust per elements com els sepulcres, les 

ruïnes i la nit, la llibertat compositiva i el llenguatge exaltat. Rossich no defineix 

Romanticisme però justifica la necessitat d’incloure’l en aquest estudi per donar 

continuïtat a la línia cronològica que ha descrit.  

Aquests estudis han marcat les investigacions immediatament posteriors i s’han 

aplicat a les obres que s’editen; de fet, els conceptes que proposa Rossich s’utilitzen 

actualment, i sense cap tipus de prejudici, per denominar la literatura de fins ben entrat 

el segle XIX; només per posar-ne alguns exemples aplicats a Mallorca es poden 

esmentar els treballs de Joan Mas i Vives, que a la seva introducció a l’edició crítica 

de l’obra poètica de Josep de Togores, inclou tot un apartat en què qualifica el comte 

d’Aiamans de «poeta rococó» (Togores 1995: 13), els de Jaume Guiscafrè, que 

classifica l’obra de Domingo Tous a partir d’aquests criteris (Tous 1999) o la present 

edició de Guillem Roca i Seguí, que també és deutora de l’estudi suara esmentat.  

Per altra banda, Joan Mas i Vives, també ha publicat nombrosos treballs que 

reivindiquen l’etapa. En analitzar les obres que s’han produït durant els segles barroc i 

neoclàssic, comentarem llargament les seves edicions i estudis; de fet, és ell qui posa a 

l’abast del lector l’obra de dues figures cabdals de l’etapa, Tomàs Aguiló Cortès i 

Josep Togores i Sanglada, que es troben, en gran manera, relacionats amb Roca. Mas 

ha elaborat, així mateix, una llarga sèrie d’investigacions sobre la literatura de la 

Renaixença i de l’època romàntica que el porten a revisar els tòpics que s’han fet 

córrer sobre el segle que ara ens ocupa; en aquest sentit, critica que massa sovint s’ha 
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considerat la literatura del segle XVIII com un precedent necessari per a una 

Renaixença esplendorosa en comptes de valorar-la per si mateixa. De fet, l’any 1999, a 

l’article «La literatura catalana entre el neoclassicisme i el romanticisme» afirma:  

 

«No crec que sigui justa aquesta valoració, perquè d’entrada no crec que la cultura 

catalana del primer terç del segle XIX sigui pitjor que la que la precedeix, ni tampoc crec 

que signifiqui una afronta per a la que la seguirà de manera immediata. 

(...) 

Potser comença a ser hora de referir-nos a aquesta cultura sense complexos ni prejudicis 

previs i ara no em sé estar de dir que ja fa temps que reclamaven això algunes 

personalitats com el professor Jordi Carbonell i el doctor Joaquim Molas.» (Mas 1999: 

10)  

 

En comentar els autors d’aquest període fa una altra referència ben clara a la 

qualitat de l’obra de Guillem Roca i Seguí:  

 
«Si continuam repetint sense crítica que a l’Espanya dels Borbons absolutistes el català 

només servia per produir mostres literàries de categoria ínfima, que contrasten amb 

l’empenta que aquesta mateixa cultura rebia a la Menorca britànica o, per altres motius, al 

Rosselló francès, ens trobarem que renunciam massa fàcilment a un ventall ampli de 

possibilitats literàries que també serveixen per bastir l’edició comuna de la literatura 

catalana, tot i que aquestes possibilitats s’hagueren de desenvolupar i, certament, no 

sempre reeixiren, en unes condicions sociopolítiques més adverses que les que tenien els 

menorquins. Posaré només dos exemples que poden il·lustrar aquesta idea de renúncia: el 

valencià Joan Baptista Escorigüela i el mallorquí Guillem Roca i Seguí. 

(...) 

Pel que fa a Guillem Roca i Seguí, Xavier Vall començà l’edició de la Fàbula jocosa de 

l’àguila i l’escaravat afirmant que ‘Guillem Roca Seguí és un dels màxims representants 

de la literatura il·lustrada i neoclàssica en català, en plena assimilació d’aquests corrents 

per la varietat i qualitat d’aquesta obra’; per tant, és hora que li concedim el protagonisme 

que mereix. Roca és autor d’una seixantena de composicions, algunes força ambicioses, 

un conjunt de faules traduïdes o originals, una o dues Rondalla de rondalles en prosa, i un 

entremès força complex i ambiciós, El misser fet mísser, que Antoni Serrà ha considerat 

una paròdia íntegra de la La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ens falta editar i 

estudiar a fons els poemes solts i totes les faules i potser aleshores haurem de precisar les 

paraules de Xavier Vall que abans hem transcrit, sobretot perquè crec que s’haurà de 

continuar relacionant Roca amb la literatura postbarroca, com s’havia fet fins ara. Això no 

és incompatible, però, amb l’adscripció d’una part d’aquesta obra als corrents il·luminats 

o neoclàssics, i l’ús freqüent de l’alexandrí ho confirma.» (Mas 1999: 15-16) 

 

Més tard, el 2012, el mateix crític publica en un estudi global de la literatura de 

l’època, «La literatura a Mallorca entre 1715 i 1830», a través del qual concreta les 

característiques de Guillem Roca i Seguí com a escriptor i el posa en relació al 

context: 

 
«En un altre sentit, també hi hagué escriptors que sentiren la necessitat de trencar aquests 

nuclis de producció i de consum tan reduïts i això permeté l’aparició d’algun autor de 

formació culta que mostrà una clara intenció de guanyar-se una certa popularitat. Sens 

dubte el que va obtenir més fama fou el polèmic misser Guillem Roca i Seguí (1742-

1813), membre també de la Societat Mallorquina d’Amics del País i nebot de Joan 

Baptista Roca i Mora, advocat antilul·lista que havia intercanviat cartes llatines amb Joan 

Muntaner. Roca i Seguí va escriure nombrosos poemes catalans ridiculitzant els nobles 

que més destacaren en la denúncia del ministre Soler i en la persecució dels seus protegits 

mallorquins. També defensà algun xueta il·lustre en plets importants i ho traduí tot en 

poemes. Si tenia en contra la major part de la noblesa mallorquina i, a més, defensava els 

xuetes, un grup realment estigmatitzat en aquells moments, per força havia de ser vist  
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com un personatge excèntric i malcarat. Això no li impedí escriure una important 

Comèdia del misser fet mísser, a mig camí entre l’entremès i el teatre culte, que parodia 

parcialment La vida es sueño de Calderón de la Barca, i una o dues Rondaia de rondaies, 

narracions parèmiques inspirades en el Cuento de cuentos de Quevedo. També signà una 

quantitat important de poemes, entre els quals podem recuperar faules d’inspiració 

neoclàssica, com la de L’àguila i l’escarabat, escrita en alexandrins (Vall 1993). Un 

conjunt ben interessant que el converteix en un dels dos o tres autors més destacats de tot 

el període.» (Mas 2012: 241) 

 

I encara podríem fer referència a una llarga sèrie d’edicions d’obres i de treballs 

teòrics que, quan s’estudien de conjunt, donen una notícia molt clara de la història de 

la literatura dels segles XVI, XVII i XVIII. Al nostre parer, totes aquestes edicions i 

estudis són la prova objectiva de la vàlua de l’etapa.  

En un altre sentit, més recentment, una vegada que els termes han començat a 

estar clars, han sorgit estudis per ventura més breus i divulgatius, que reivindiquen 

sense cap tipus de complex aquest període. Més que explicar la continuïtat de la 

literatura durant els tres segles, aquests articles rebutgen explícitament el terme 

Decadència i fan un repàs al camí que ha portat a aquesta redefinició. Només per 

posar-ne alguns exemples (i són només alguns dels exemples possibles ─insistim─), 

voldríem destacar que Vicent Ferrer i Mayans (1995) qüestiona l’enfocament que es fa 

del tema a la Història de la literatura catalana de l’editorial Ariel a partir del que ell 

qualifica com a «condicionaments distorsionadors»; o també, que Pep Valsalobre 

(2004) demostra l’impuls que s’ha donat des de les universitats a aquest canvi de 

percepció, tot citant edicions, antologies i estudis diversos; així mateix, Josep M. 

Múñoz (2009) debat sobre la utilitat del qualificatiu Decadència a nivell històric, 

cultural i polític tot posant en relació unes cartes creuades pels personatges Jordi 

Rubió i Jaume Vicens; o Lluís Bonada (2011), que es mostra prou contundent a «Adéu 

a l'estigma de la Decadència», on repassa els arguments que els estudiosos han utilitzat 

per defensar que aquest terme era inapropiat. Per ventura, a més a més de celebrar la 

influència que sens dubte tindrà a partir d’ara l’obra ja esmentada Panorama crític de 

la literatura catalana (2009), la passa definitiva cap a una normalitat vindrà de treballs 

generals com el d’Àlex Broch que quan projecta la seva Història de la literatura 

catalana, en vuit volums, prescindeix dels termes Decadència i Renaixença. Com diu 

Antònia Carré a «Història. Una obra de passat, de present i de futur»:  

 
«[El plantejament de l’obra d’Àlex Broch] resumeix molt bé que ja no s’ha de parlar de la 

contraposició entre Decadència i Renaixença perquè en realitat el que hi ha entre les dues 

èpoques és un contínuum, i no un trencament brusc. Per això és més rigorós optar per les 

etiquetes que ens proporcionen moviments culturals amplis com ara Renaixement, barroc i 

Il·lustració, que homologuen la literatura catalana a les altres literatures cultes i desenvolupades 

del món occidental». (Carré 2013) 
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Amb tot això, resta confirmat que durant els últims anys s’ha reivindicat la 

literatura catalana dels segles XVI, XVII i XVIII i s’han començat a relacionar les obres 

amb els corrents estètics. És més que evident que el nom de Guillem Roca i Seguí 

resulta sovint esmentat com el d’un autor que és urgent d’editar per tal com la seva 

poesia ajudarà a completar el coneixement de l’etapa. La tesi que presentam vol 

esdevenir una aportació més en aquesta línia, i té com a objectiu contribuir a l’anàlisi 

de la poesia que es produeix en català a Mallorca entre el Barroc i el Romanticisme. 

Concretament, consisteix en l’edició crítica i l’anàlisi de l’obra poètica d’un dels 

escriptors més emblemàtics d’aquest període, Guillem Roca i Seguí.   

 

 

 

b. La reivindicació de la poesia de l’època de Guillem Roca i 

Seguí 

De fet, si ens centram en el període que comprèn l’últim quart del segle XVIII i el 

començament del XIX, constatam que aquesta redefinició de l’etapa no és un fenomen 

exclusivament català. Els treballs de Joaquín Arce sobre la poesia espanyola del segle 

XVIII es poden aplicar també a la nostra literatura. En els dos casos, després d’un segle 

XV prolífic per una banda, i després d’un Barroc espectacular per una altra, ve una 

etapa que els estudiosos respectius, a força de prejudicis, consideren com a decadent 

(Arce 1966: 447-477; 1970: 31-55; 1982: 137-147):   

 
«Es preciso asimismo liberar todavía al XVIII de muchas apreciaciones mal controladas, 

como lo son los prejuicios de antinacionalismo y de siglo antipoético. En la amalgama de los 

ídolos literarios que privan entonces no están en ningún momento ausentes los grandes poetas de 

nuestro Siglo de Oro. Ello no fue obstáculo, sin embargo, y en esto radica la originalidad de 

nuestra producción dieciochesca, para la constante atención a los grandes autores extranjeros del 

momento, ingleses y franceses sobre todo, pero sin olvidar ni la tradición italiana ni la de los 

clásicos griegos y latinos. Con esta preocupación por los «antiguos» y  los «modernos», por la 

tradición nacional y por la innovación extranjera hay que juzgar y entender nuestro siglo XVIII.» 

(Arce 1982: 138) [La negreta és nostra] 

 

També l’any 1995 el crític castellà Carnero, en un article conjunt amb Deacon i 

Gies reprodueixen un text de Caso González en aquest sentit. Cal recordar que, a més 

de l’esplendor de la literatura barroca espanyola, pesa sobre la poesia del segle XVIII el 

fet de ser un gènere poc adequat per als gustos de la Il·lustració:  
 

«La mala comprensión de esta literatura ha producido una condena general del siglo XVIII: 

palabras como decadencia, degeneración y otras semejantes se hacen moneda común. 

Toda la primera mitad del siglo se verá desde esta perspectiva, sin que se intente si quiera 

un acercamiento a esa literatura, explicada desde ella misma.» (Carnero 1995: 211) 
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En el cas català, un dels principals condicionants són les greus conseqüències 

ocasionades per la submissió a la corona de Castella. Tot i això, els estudiosos del 

nostre àmbit, consideren que la poesia en llengua catalana del període de transició del 

segle XVIII al XIX, comparteix una sèrie de trets comuns amb la de la resta de 

literatures, sobretot els seus mateixos problemes d’heterogeneïtat i de classificació. Ho 

constata l’investigador Albert Rossich, quan estudia els corrents il·luministes i 

il·lustrats que es donen durant la segona meitat del segle XVIII: 

 

«Des del nostre punt de vista, per dir-ho sense embuts, és una literatura dolenta. En el cas 

català això no fa sinó reforçar el prejudici tòpic de la decadència i viceversa. Però ja és 

més sospitós que passi el mateix en castellà, i encara més que en la literatura 

francesa, que viu una època d’esplendor literari, tinguem les mateixes dificultats per 

apreciar la qualitat de tot allò que no sigui estrictament literatura narrativa o assaig.»
 

(Rossich 1989: 141) [La negreta és nostra] 

 

A més, tradicionalment, hi ha hagut la idea que en el cas català no s’ha donat cap 

figura capdavantera dins d’aquestes estètiques; per ventura podrem desfer aquest mite 

en la mesura que s’editin críticament els poemes de diferents autors que molt sovint es 

troben encara guardats en manuscrits de biblioteques diverses; de fet, la dispersió de 

materials constitueix una evidència més del poc prestigi de què gaudeixen aquests 

literats dins el seu context. Tanmateix, i pel que fa als estudis literaris sobre l’època, 

hem de repetir que Albert Rossich assenyala que per analitzar la producció dels autors 

del tombant entre el segle XVIII i el XIX s’ha hagut de recórrer als corrents estètics, fent 

encaixar en aquests els diferents autors, quan hauria estat més lògic fer-ho a l’inrevés, 

és a dir, extreure una sèrie de trets comuns a les diferents produccions que permetessin 

definir el corrent estètic (Rossich 1989). Per altra banda, resta palès que la revaloració 

del període ha estat multidisciplinar: juntament amb la literatura s’ha fet recerca sobre 

la vida social, la història, la política, l’economia... Molts d’aquests treballs, 

especialment els dedicats a Catalunya i a Mallorca, constituiran una eina de 

documentació bàsica per a aquesta tesi i seran citats en diversos apartats. 

Si ens centram en la literatura a Mallorca, veiem que un dels primers estudiosos 

que intenta la recuperació de la literatura d’aquesta etapa és Antoni-Lluc Ferrer, que 

l’any 1973 ja avançava la conclusió que es valida a mesura que es duen a terme els 

estudis: la literatura catalana a Mallorca immediatament anterior a la Renaixença és 

d’una qualitat semblant a la que es produeix arreu i comparteix els mateixos 

plantejaments estètics. El punt de partida de la seva hipòtesi es troba en el fet que la 

Renaixença mallorquina fou primerenca i esplendorosa ─s’encetà cap a 1840 de la mà 

de la revista «La Palma»─, per la qual cosa la literatura immediatament anterior havia 

de preparar aquesta eclosió i havia de ser també significativa; si bé és cert que els 

estudis més recents sobre l’abast del terme Decadència critiquen aquest enfocament 

─que consisteix en el fet que la literatura d’aquesta època es prengui en consideració 

només per justificar una Renaixença efervescent─, s’ha de reconèixer que ha estat 

precisament aquest interès el que ha mogut els estudiosos a progressar en el 

coneixement de l’època. De fet, en el seu primer treball, Ferrer establia un «Inventari 

provisional» d’autors que ell considerava «oblidats per no dir desconeguts» que calia 

redescobrir, tot i que, com ell ja indicava, «són d’accés incòmode o bé l’obra que 

deixaren restà manuscrita i no sempre serà fàcil de localitzar. Més encara: les dades 

biogràfiques són sovint a arxius municipals o d’institucions de l’època no sempre de 

fàcil accés». Aquest catàleg d’escriptors del divuit mallorquí, que a mesura que 
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avancen les investigacions es va consolidant com a referent, engloba narradors, poetes, 

autors teatrals, gramàtics, traductors, periodistes i lexicògrafs: 

«Els autors que valdria la pena desenterrar podrien ser: Joan Facund Sureda i Font (1734-

1796: lexicògraf); Joan Salas i Cotoner (1741-1817: poeta i autor del drama Marc 

Antoni); Guillem Roca i Seguí (1742-1813: poeta, prosista Rondalla de rondalles i autor 

teatral Comèdia del misser miserable, 1851 i del recull Romances per plorar rient o per 

riure plorant, 1852); Guillem Ramis i Mora (1746-1824, poeta); Gabriel Nadal i Huguet 

(1747-1829; poeta i autor d’unes Apuntacions); Jaume Antoni Obrador i Soler (1748-

1803, poeta i comediògraf); Nicolau Armengual i Ram de Viu (1751-1823: poeta); 

Miquel Ferrer i Bauçà (1770-1857: periodista «Diari de Buja», «Nou Diari de Buja» i 

«Lluna Patriòtica Mallorquina» (1812-1813), poeta, autor d’una ortografia i llibres 

piadosos); Pere Antoni Figuera i Tomàs (1772-1847, autor d’un diccionari, 1840, que 

inclou una ortografia i un recull de refranys); Tomàs Aguiló Cortès (1775-1856: poeta, 

Faules mallorquines, 1846, narrador, Rondalla de rondalles, 1815 i posteriors edicions, i 

autor teatral Més perd l’avariciós que el bondadós, 1851); Rafael Tous i Massanet (1776-

1816) i el seu germà Domènec, ambdós poetes; Antoni M. Cervera i Bru (1779-1838: 

poeta, autor d’una ortografia (1812) i d’una gramàtica, autor teatral (Divorci per força, 

1837) i traductor teatral Es metge a garrotades, L’estàtua fingida, Me’n vaig a Madrid); 

Antoni Cabrer Verger (1785-1846: poeta); Francesc Pascual i Togores (1787-1856: 

poeta); Joan Ferrà i Vidal (?-1847: poeta); Bartomeu Mestre i Barceló (1790-1852: autor 

teatral); Lluís de Montis de Pont i Vich (1791-1860: poeta); Guillem Roca i Reus (1793-

1852: poeta); Joan Josep Amengual i Reus (1793-1876: periodista «Setmanari 

constitucional» (1820-1821), poeta, Poesies, 1850, traductor, autor de quadres 

costumistes en prosa, d’una gramàtica (1836 i 1872) i d’un diccionari (1841-1878); Jaume 

Pujol (1794-1850: poeta i autor d’una ortografia); Jaume Antoni Prohens i Bennàssar 

(1799-1865): poeta, gramàtic i comediògraf Sa criada redoladissa, 1847); Joan Baptista 

Nicolau i Seguí (1804-1832: poeta); Pere Feliu Perelló (?-1861, poeta).» (Ferrer 1973: 9) 

 
  

       Des de la publicació d’aquest inventari s’han editat alguns dels autors, a la vegada 

que se n’ha revaloritzat el període. Així, ara com ara, la visió que tenim de l’època ja 

no és tan fragmentària, tot i que encara resta feina per fer. L’estudi d’aquests segles, 

especialment del XVIII a les Illes Balears, com indicàvem, s’ha dut a terme des de 

diferents disciplines, entre les quals destaquen, a més de la literatura, la història, el 

dret, la premsa, la lexicografia, la llengua, l’economia i la filosofia. Tanmateix, a 

mesura que avançam en el coneixement de l’època, la tesi de Ferrer cobra valor. De 

fet, per a cadascun dels autors recuperats escau repetir les paraules que Mas i Vives 

aplica a Josep Togores i Sanglada ─sens dubte l’escriptor més representatiu d’aquest 

període─ en la introducció a la seva poesia:  
 

«Togores es pot posar, sense cap complex d’inferioritat, al costat dels autors més 

reconeguts del seu temps en les cultures veïnes i, en l’entorn de la cultura catalana, fa 

que sigui cada vegada més absurd considerar el primer terç del segle XIX com un període 

culturalment desèrtic, només interessant pel que avança respecte a allò que vindrà 

després, Romanticisme i Renaixença. Aquesta tesi encara es pot reforçar si estenem la 

consideració a altres autors com Antoni Febrer i Cardona o Guillem Roca i Seguí, per 

citar només dos illencs igualment il·lustres.» (Togores 1995: 8) [La negreta és nostra] 

 

Així, si revisam les edicions i els estudis notam que, ara com ara, l’obra d’algun 

dels autors més destacats ja es troba a l’abast del lector o de l’especialista: ha encetat 

el camí l’estudi i l’edició de Mas i Vives sobre Josep Togores i Sanglada (comte 

d’Aiamans), il·lustrat que destaca per la seva tasca cultural i política. L’anàlisi de la 

seva figura ha desvetllat tot un conjunt de personatges culturalment interessants amb 

els quals es relacionava i n’ha incentivat l’estudi. Entre els que conrearen la poesia, 

destaca el polifacètic eclesiàstic Albert Burguny, també autor de teatre, editat per 
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Ramon Díaz; el periodista, poeta i polític Joan Josep Amengual, recuperat per Valentí 

Valenciano; l’intel·lectual Tomàs Aguiló i Cortès, objecte dels estudis de Mas i Vives; 

l’eclesiàstic Domingo Tous, de la mà de Jaume Guiscafrè, i, en el cas que ara ens 

ocupa, el de l’escriptor i advocat Guillem Roca i Seguí. Un altre poeta que 

personalment consideram urgent d’editar és Guillem Roca i Reus, fill de l’autor que 

ara ens ocupa, perquè des del meu punt de vista elabora una obra molt sòlida en una 

línia poètica vinculada a la lírica popular, molt incisiva, que permet confirmar la 

continuació de l’estètica postbarroca fins ben entrat el segle XIX. A més, s’ha 

investigat la trajectòria, encara que el punt de partida no hagi estat l’obra poètica, de 

personatges destacats del moment com el periodista Miquel Ferrer i Bauzà i el polític i 

advocat Guillem Moragues i Rullan. I, evidentment, si ens centram en la poesia, 

deixam de banda els estudis i les edicions sobre els altres gèneres, sobretot sobre el 

teatre, que són expecialment destacables.  

Totes aquestes investigacions recents han estat posades en relació i analitzades 

magníficament a l’article «La literatura a Mallorca entre 1715 i 1830», que sintetitza a 

la perfecció les característiques generals de l’època, tot vinculant-la amb els ideals de 

la Il·lustració (Mas 2012). Aquest estudi demostra que l’estètica barroca es perllonga 

en la literatura fins ben entrat el segle XIX i que conflueix amb altres moviments més 

propis del segle XVIII. Mas hi assegura que com a conseqüència de l’esperit il·lustrat es 

dóna una activitat científica o pseudocientífica que porta a la compilació de 

miscel·lànies, dietaris, diàlegs, col·loquis, paròdies i sàtires. En un altre apartat, fa la 

relació dels autors més destacats del moment tot situant en el seu context els poetes: 

Joan Muntaner, Josep Togores, Joan Salas i Cotoner, Guillem Roca i Seguí i Guillem 

Roca i Reus, Miquel Ferrer i Bauçà, Domingo Tous, Joan Josep Amengual i  Tomàs 

Aguiló Cortès. Afronta també el tema lingüístic i evidencia una certa activitat cultural 

que s’origina des de la Reial Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País 

(RSEMAP); demostra, a més, que les classes més instruïdes «estaven disposades a 

acceptar la llengua pròpia» en un moment en què els autors volen fer «exhibició de 

poliglotisme cultural que afecta a la literatura que es consumeix i a la que es produeix, 

sobretot llatí, francès, espanyol». Recerques d’aquest tipus posen de manifest els 

avanços en l’estudi de l’època (Mas 2012: 233). 

I, simultàniament, s’ha analitzat a fons la literatura catalana a Menorca. Com 

sabem ha encetat la tasca Jordi Carbonell, i l’han continuada magníficament Maria 

Paredes, Josefina Salord, Antoni-Joan Pons o Miquel Àngel Casasnovas tot posant al 

descobert la vàlua de poetes com Antoni Febrer i Cardona i Joan Ramis i Ramis en 

una illa aliena als problemes polítics que genera a la cultura catalana l’arribada dels 

Borbons a la corona de l’Estat espanyol.  

Aquesta recerca de la literatura i de la cultura dels segles XVIII i XIX ha comptat 

amb l’impuls de les universitats, que a través de línies d’investigació i de jornades 

monogràfiques d’estudi han propiciat que els investigadors es decantassin pel tema; 

altres associacions que hi ha col·laborat ─com l’Institut Menorquí d’Estudis o 

l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana─ també han fet bona feina 

a l’hora d’incentivar la recerca. També col·leccions com «Textos i estudis de cultura 

catalana» de Curial Edicions i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i la «Biblioteca 

Marian Aguiló» o la «Biblioteca Miquel dels Sants Oliver» de Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes 

Balears, han donat als investigadors la possibilitat de mostrar la seva feina i han posat 

a l’abast del lector tant les obres com els estudis que se’n deriven.  
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2. La poesia catalana a Mallorca durant el període de 

transició del segle XVIII al segle XIX 

Pretenem, ara, estudiar els poetes amb qui Guillem Roca i Seguí, objecte 

d’aquesta tesi, comparteix context cultural, amb la intenció de definir la poesia que 

s’escriu en català a Mallorca durant la segona meitat del segle XVIII i aproximadament 

el primer terç del XIX. En aquest sentit, insistim que no es tracta d’un treball definitiu 

perquè encara resten molts poetes per editar; per això, utilitzam els materials que 

tenim a l’abast: les diverses edicions o estudis relativament recents, els materials 

impresos del segle XIX i algunes notes preses dels manuscrits que contenen materials 

poètics dels segles XVIII i XIX. Hem manllevat el títol de l’apartat i, en definitiva, la 

manera de denominar l’època, al treball interessantíssim de Jordi Carbonell que ja hem 

ressenyat i que té per títol «La Literatura catalana durant el període de transició del 

segle XVIII al XIX», que abraça tota la literatura catalana d’aquest període. Per establir 

la classificació de la poesia, hem utilitzat els treballs suara esmentats d’Antoni-Lluc 

Ferrer i Morro i de  Joan Mas i Vives. 

De fet, si fem una ullada a la poesia escrita en català a Mallorca durant el 

període de transició del segle XVIII al XIX, podem advertir que, per una banda, 

existeixen una sèrie de poetes cultes, que reivindiquen l’autoria de les seves 

composicions i que es poden adscriure dins els corrents estètics del moment. D’una 

altra banda, destaca una segona línia poètica més popular, no només conreada per 

glosadors illetrats sinó que molt sovint també produïda pels mateixos autors que la 

primera; la producció en aquest sentit és molt abundosa, com ho és en general la 

poesia popular durant aquest segle que, o bé ha passat a formar part del cançoner 

popular o bé es guarda encara manuscrita en les miscel·lànies i arxius. Molta d’aquesta 

poesia té com a motiu principal la realitat del moment i dóna notícia dels conflictes 

individuals i col·lectius. Tanmateix, l’autor que editam en aquesta tesi és un bon 

exemple de com un escriptor culte no renuncia a escriure poesia més popular. Per això 

estam absolutament d’acord amb el que indica Mas a «La literatura a Mallorca entre 

1715 i 1833»: 

«Si tinguéssim la informació més apamada per estudis monogràfics, segurament 

arribaríem a la conclusió que els mateixos autors varen produir obres molt selectes, al 

costat d’altres marcades per les circumstàncies i la improvisació, segons quin era el públic 

al qual es dirigien o la finalitat amb què les escrivien. Per això en molts de casos és 

discutible fer una separació clara entre escriptors cultes i populars.» (Mas 2012: 237) 

  

I més endavant encara continua: 

 

«[Es tracta d’una] època en què els límits entre la producció culta i la popular són 

difícils de delimitar. De vegades les obres que podem recuperar són producte de la 

voluntat de crear situacions humorístiques per complaure amics i coneguts, altres vegades 

comenten els fets més diversos, molt sovint divulguen creences i idees, però en qualsevol 

d’aquests casos els autors sempre s’esforcen per mostrar-se enginyosos i aguts.» (Mas 

2012: 244) 
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2.1. La poesia culta 

Els poetes cultes que escriuen durant la segona meitat del segle XVIII i 

aproximadament el primer terç del XIX, en general, demostren a través de la seva obra 

coneixements de la literatura clàssica i coetània; això es posa de manifest perquè 

sovint trobam fragments de poemes que són recreacions d’altres autors o fins i tot 

traduccions. Cal recordar que durant aquesta etapa, la vàlua d’un escriptor es demostra 

a partir dels sabers que té, per aquest motiu la recreació i la reescriptura són una prova 

d’erudició. Tot i això, en general, són poetes plenaments conscients de la seva 

responsabilitat com a creadors. 

I és que, en general, independentment de la temàtica i de la intencionalitat, els 

poetes deixen veure una exigència més que notable a l’hora d’escriure i un interès ben 

accentuat  per l’obra ben feta. Un bon exemple es troba en la cautela i l’elaboració de 

Josep Togores, que revisa i reescriu els poemes fins a aconseguir un resultat òptim, i 

que a més, és el primer lector de la poesia de Domingo Tous i fa que aquest sigui més 

exigent amb la producció pròpia i que prengui consciència de les dificultats que 

suposa la creació. A més, pel que podem llegir entre línies, es tracta d’un moment en 

què l’eloqüència i l’agilitat verbal tenen una consideració social més que notable, 

sobretot a nivell informal (Togores 1995; Tous 1999). 

També, els poetes que escriuen en català a Mallorca, normalment utilitzen a més 

altres llengües. Als manuscrits podem trobar, sobretot, composicions en llatí i en 

castellà, i en menor mesura en francès i en italià. Cal recordar, així mateix, que Roca 

presumeix de voler versificar en grec, concretament en el poema que dedica al notari 

Nadal, numerat com a [57], als versos 13-19, encara que no és fàcil trobar poemes en 

aquesta llengua. 

 A més, la situació d’escriptura determina el nivell de formalitat i el registre 

utilitzat en cada cas. A més d’alternar composicions de circumstàncies amb altres de 

més erudites, aquestes últimes es vinculen a diferents estètiques, fins i tot dins la 

producció d’un mateix autor. Tanmateix, com ja hem dit, resulta difícil de separar les 

estètiques que configuren la poesia que es produeix entre el Barroc i el Romanticisme, 

és a dir, entre la segona meitat del segle XVIII i el primer terç del segle XIX (Rossich 

1989). Si hi aplicam l’esquema que proposa Rossich per a l’època en qüestió, notam 

que la poesia mallorquina troba representació en totes les tendències esmentades per 

aquest crític; per començar, la poesia postbarroca, té com a principals representants 

Tomàs Aguiló i Cortès i Guillem Roca i Seguí; aquest últim a través de tota una sèrie 

de poemes en què capgira els mites que el Barroc havia posat de moda i en dóna una 

visió burlesca. La Fàbula burlesca de Píram i Tisbe, n’és l’exemple més representatiu. 

En segon lloc, és habitual, també i en segon lloc, la poesia rococó conreada per Josep 

Togores, de tons arcàdics i anacreòntics, o la de Domingo Tous i la de Guillem Roca 

que també denota el gust pels elements intranscendents propis d’aquesta estètica. Un 

tercer corrent és el de la poesia pròpia dels corrents il·luministes o il·lustrats (que 

inclouen el Neoclassicisme, el Sentimentalisme i Preromanticisme i el Prosaisme i 

l’Experimentalisme lingüístic) i es pot relacionar, seguint Vall i Solaz (1993), amb 

algunes de les faules de Guillem Roca i Seguí, com La fàbula jocosa de l’Àguila i 

l’Escarabat, juntament amb alguns poemes de creació pròpia de Josep Togores, sense 

oblidar els textos en aquest sentit de Domingo Tous. I, encara, dins els corrents 

il·luministes i il·lustrats, hem de considerar el sentimentalisme també present en la 

poesia de Togores i el prosaisme o l’experimentalisme lingüístic que Rossich defineix 

utilitzant la producció literària, no només poètica, de bona part dels autors que ens 

ocupen: 
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«Hi ha una sèrie de manifestacions tant en prosa com en vers que no puc passar per alt, i 

que tenen en comú amb el prosaisme el fet que desdenyen el paper tradicional de la 

retòrica com a creadora de bellesa i que sovint utilitzen –han utilitzat– un lèxic forçat i no 

literari. Em refereixo a les composicions monosil·làbiques i als poemes bilingües de doble 

lectura, a obres que constitueixen autèntics enfilalls d’adagis (com les de Lluís de Galiana 

i Guillem Roca i Seguí o Tomàs Aguiló), els textos en llatí macarrònic, o aquells que són 

escrits prescindint automàticament d’una de les cinc vocals, entre altres jocs lingüístics. 

En tots aquests casos, aquest experimentalisme té arrels en la tradició literària, 

especialment la barroca, però agafa un gran desenvolupament en l’època il·luminista. La 

qüestió és aquesta, ¿Això és pervivència del barroc o té un sentit nou? Em sembla que la 

novetat ve donada precisament per la seva proliferació, que revela un gust –o una 

curiositat– per la casuística lingüística perfectament coherent amb les preocupacions 

gramaticals de l’il·luminisme.» (Rossich 1989: 49) 

 

L’Experimentalisme lingüístic presenta nombroses mostres, sobretot les 

composicions en paraules monosil·làbiques de Guillem Roca i Seguí i de Guillem 

Roca i Reus (tots dos posseeixen obra poètica en aquest sentit); però també es pot 

exemplificar amb un extens poema d’Antoni Maria Servera i Bru, traductor i 

coneixedor de la literatura culta, que fa una obra de temàtica popular amb certa 

complexitat formal. També Joan Josep Amengual i Reus, com veurem al capítol 

següent, és autor d’En Pau y na Bet, un extens poema en monosíl·labs; de tots ells en 

donarem clarícia en una anàlisi més global de la seva obra. Ara bé, no podem parlar de 

poemes monosil·làbics sense deturar-nos en l’obra en aquest sentit de Guillem Roca i 

Reus. A part de la seva composició més coneguda, la que té per primer vers Tu te’n 

vas, ve na Bel des cap d’un poc, que s’utilitza sovint per exemplificar aquest tipus de 

poesia i que ha estat editat per Vall i Solaz (Vall 2004b), Roca i Reus posa en 

evidència la seva habilitat expressiva a través d’alguna altra composició en aquest 

mateix sentit. 

Un cas completament diferent però també digne de ser tractat de manera 

individual és el dels autors de dècimes desbaratades, gènere en el qual tradicionalment 

ha excel·lit el religiós Rafel Tous i Massanet (Tous 1815).
1
 En general, els seus autors 

són persones cultes que, en una mena de divertimento, barregen personatges reals amb 

altres que pertanyen al món literari o a l’imaginari col·lectiu. Tanmateix, aquest tipus 

de composicions poètiques no es poden escriure de manera espontània sinó que 

exigeixen un cert grau d’elaboració. Encara que Rafel Tous, com indicàvem, ha passat 

a la història com el representant més emblemàtic del gènere, per ventura perquè va 

publicar les seves dècimes en vida, els manuscrits que hem revisat conserven material 

d’aquest tipus d’altres escriptors: Guillem Roca i Seguí, Tomàs Aguiló i Cortès o 

Sebastià Morro; i hi ha també un important nombre de dècimes d’autor desconegut.
2
 

Aquest gènere, normalment conreat per eclesiàstics i per juristes, tal i com estudiam en 

                                                           
1
 L’edició consultada d’aquestes dècimes és només una de les possibles ja que es reeditaren durant el 

segle XIX en diverses ocasions i es conserven manuscrites a la Miscel·lània Bover, IV, pàg. 145-151. 
2
 En aquest sentit vegeu la Miscel·lània Pasqual, VI, pàg. 375-380. Les dècimes que es presenten 

són les començades pels primers versos següents: Un capvespre d’estiu. Vint-i-set frares del Carme. Un dia 

de Sant Bernat. Un capità retirat. El gran dia que·ls cruzats. El rey de Francès y Mahoma. Juntament amb 

sant Felip. Ets just un nin de tres dias. Cuant els regnes feren rula. Escalfant-se en un braser. Amb un 

martell ab sa mà. Un dia Horacio i David. El dilluns de san Assensio. Just enmig de la badia. Dins una 

closca de nou. Sant Antoni ab una llansa. Da sa font de sa bayeta. Lo anticrist amb la gran masa. Per davant 

l’hospitalet. Aseguts a s’Arenal. Amb un fus y amb una espasa. També a la Miscel·lània Pasqual, XVIII, pàg. 

472-473, hi ha les dècimes començades pels següents versos: Tal vegada trobaran. Tengueren que un sentís. 

Sercant lluernes un dia. Jeya dins es llit partera. Son Sureda y Galatzó. S’escolana de Deyà. Demunt es 

penyal vermey. Dues cussas qui corrían. Ballant una contradansa. Un jay de l’Antem parí. Un jayet de 

Vilafranca. Se senyora de Sansó. 
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relació a les composicions de Roca i Seguí numerades com a [63] i [64], té els seus 

orígens en les dècimes de l’escriptor neoclàssic castellà Tomás de Iriarte (1750-1791). 

Recrear Iriarte implica tenir coneixements de la literatura veïna; a més, imitar un 

poema d’un altre autor suposa el seguiment d’unes normes preestablertes, i per tant, no 

es pot fer des de la improvisació. Els autors de dècimes desbaratades han de tenir, per 

tant, un bon domini de l’art de la paraula. 

En l’apartat corresponent a l’estudi d’aquest gènere conreat per Roca, es posen 

en relació les seves dècimes amb les dels altres escriptors. Per avançar-nos una mica a 

les conclusions, hem de destacar que les dècimes dels autors mallorquins 

comparteixen entre elles i amb les d’Iriarte, per una banda, les característiques 

inherents al gènere, concretament la mètrica, la barreja graciosa d’elements reals i 

imaginats. Per altra banda, però, cada escriptor les basteix a partir d’una òptica molt 

personal utilitzant els indrets i els personatges que li són familiars. Les referències de 

les dècimes de Guillem Roca i Seguí i les de Tomàs Aguiló i Cortès pertanyen a un 

àmbit més local i a uns camps temàtics més restringits, mentre que les de Tous, 

seguint Iriarte, esmenten un ventall més divers de personatges.  

En conjunt, podem concloure que la poesia catalana culta a la Mallorca de 

l’època que ens ocupa es pot classificar dins els mateixos corrents estètics que la 

poesia escrita en altres indrets i en altres llengües, amb la qual comparteix la mateixa 

diversitat, heterogeneïtat i riquesa.  

2.2. La poesia que fa referència al context 

Els manuscrits d’aquesta època conserven també una quantitat notable de 

poemes que poden ser qualificats de populars perquè comparteixen característiques 

amb aquest gènere: s’originen a causa d’una anècdota del context, la seva essència és 

l’oralitat, el grau d’elaboració és mitjà o baix, es troben en metre curt (són o bé 

quartetes o bé estrofes irregulars); a més, la seva temàtica és tan diversa com local (la 

festa, les circumstàncies socials i polítiques, la religió, l’erotisme, l’escatologia,...). De 

fet, es deuen poder relacionar amb el Rococó, amb la seva vessant més frívola, que 

inclou una línia que poetitza sobre allò intrascendent. Els poemes a què ens referim 

tenen una qualitat molt desigual en funció de l’exigència de l’autor que, de vegades, 

deixa tot el protagonisme a l’anècdota. 

A part de moltes composicions anònimes, signen aquestes obres personatges 

intel·lectualment formats com Joan Salas i Cotoner, Antoni Maria Servera i Bru, 

Gabriel Nadal i Huguet o Miquel Ferrer i Bauzà; tots ells són autors cultes que tracten 

temes diversos i que es dediquen a la poesia de manera ocasional. Els seus poemes, 

que resten dispersos en els manuscrits que serven materials poètics del segle XIX, ens 

els mostren com a escriptors enginyosos i amb un gran potencial; són poetes populars 

al seu temps, coneguts en el seu entorn, i el seu concepte de literatura s’allunya 

normalment de la intencionalitat estètica i de la recreació. Tots ells posseeixen una 

cultura destacable i exerceixen alguna tasca destacada o tenen algun càrrec dins la 

societat mallorquina de la seva època. Cadascun, individualment, fa una literatura que 

implica un grau molt diferent de relació amb el context; l’actitud que adopta l’autor 

del poema (festiva, irònica o satírica) es troba vinculada amb la intencionalitat que es 

persegueix en cada cas i serveix, a més, com a criteri per a la seva anàlisi i 

classificació; d’aquesta manera establirem tres blocs dins la poesia segons l’actitud 

amb què l’autor reflecteix la realitat immediata: la poesia festiva i desenfadada que 

serveix per commemorar el dia a dia, la poesia irònica i de debat, i la poesia que fa 

sàtira social i política. 
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A. Poesia festiva i desenfadada 

De la revisió dels manuscrits es dedueix que la poesia és, sens dubte, 

protagonista important a la societat de l’època i que qualsevol fet de la vida diària 

s’expressa a través de poemes improvisats: les festes de carrer, per exemple, són 

culminades amb quartetes o dècimes que aporten una nota graciosa. Antoni-Lluc 

Ferrer, quan classifica la producció literària d’aquesta època, esmenta un tipus de 

literatura tradicional, transmesa per via oral i conreada per personatges analfabets o 

per frares, que es podria identificar amb una part d’aquesta via (Ferrer 1977: 325). En 

aquest sentit, cal llegir les composicions de Roca que es numeren com a [54] i [55], en 

què s’explica com es posen al carrer figures que representen ninots que narren la seva 

situació a través d’uns versos breus, però contundents. També Albert Burguny escriu 

la Codolade de l’unicorn de Sant Domingo per festejar la proclamació de la 

Immaculada com a patrona d’Espanya, i per ser penjada al claustre de Sant Domingo 

al costat de l’unicorn durant la diada de la festa, encara que Burguny hi afegeix una 

certa crítica moderada que no altera el to festiu de la composició. 

I això només per posar algun exemple d’entre els autors més coneguts, ja que 

aquest tipus de poemes, normalment, no amaguen el nom de l’autor, encara que 

tampoc no li donen excessiva importància perquè comparteixen amb la literatura 

popular l’objectiu de gaudi col·lectiu. Altres vegades, en comptes de penjar el poema 

en un lloc visible, per ventura l’escriuen per recitar-lo en petit grup, amb la intenció de 

remarcar el fet, de demostrar l’enginy personal i d’afavorir el record de l’anècdota i 

del versificador.  

A part d’aquesta poesia ─la dels autors preocupats per crear unes composicions 

més o menys enginyoses, en vers curt, però formalment poc treballades, que tracten 

allò poc trascendent i que per la seva intencionalitat literària es poden relacionar, amb 

la poesia popular i amb el vessant més íntim del Rococó─ podem posar uns quants 

exemples de poesia improvisada, espontània, d’autor no conegut, que ens ha arribat a 

través dels manuscrits literaris de l’època. Es tracta de composicions que relaten 

anècdotes poetitzades. El primer exemple és la narració del túmul que es féu al 

convent de Sant Domingo de l’any 1806 per acomiadar la princesa morta: 

 

«A S[a]n Domingo molte gent va [a]nar, 

a 18 de juriol.  

Un túmulo varen fer 

de la prinseze que morigué; 

5 si és en el cel, té consol. 

 

Per voure es túmulo de le prinseze 

hey evia molta noblesa 

per es sermó escoltar. 

 

En Binimelis predicà 

10 y el bon sermó va dir 

per la princesa q[u]e morí: 

bé el porien escoltar.»
3
 

 

                                                           
3
 Aquest poema i els següents es localitzen al manuscrit Poesías populares mallorquinas, Biblioteca 

Bartomeu March de Palma: signatura: Ms caj 4 5(5. 
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Una altra anècdota extreta de la mateixa font fa referència al llamp que trencà la 

façana de l’església de la Santa Creu de Palma: 

 
«Déu hem de servir y amar 

tant si·s de nit com de dia. 

Un rayo a S[an]te Creu va tocar 

el disapte del nexement de Maria. 

(...) 

Com es rayo véreu entrar 

eren les deu de dia; 

se torre a sante Bàrbere tomà 

que elle en ses mans le tenia.» 

 

També és poesia festiva el relat de la desfilada organitzada pels cavallers amb 

motiu del Dijous Llarder de l’any 1798: 

 
«En lo añy 1798 

es cavallers se determinaren 

y feren una colcada 

que donava molt de gust. 

5 Es dia del Dijous Llarder 

un carro triunfal ells féran: 

cavallers anaven devant i derrere 

que duien es cavall molt bé. 

 

Ell va fer bona diada 

10 pes carro triunfal pesetgar. 

Pertiguéran de Santa Clara 

y en es Born varen enar.» 

Entre molts altres exemples, i procedents del mateix manuscrit, destacam el 

poema que fa la crònica del començament de les obres de l’església de la Vileta el 

1814 o l’explicació d’una festa a l’Ajuntament de Palma el 1807. És evident, doncs, 

que la poesia és una forma d’expressar la realitat quotidiana. 

 

B. Poesia irònica (de debat o combat)  

Un altre grup de poemes que es conserva als manuscrits de l’època són els 

debats poètics entre personatges del moment. Moltes vegades dos autors posen a prova 

el seu enginy i debaten sobre un tema que normalment veuen des de posicions 

antagòniques, en un to que va des de la ironia fins a la sàtira continguda. Aquests 

autors usen la poesia com si es tractàs d’un combat que convertirà en vencedor aquell 

que sigui més eloqüent. L’eloqüència, de fet, és una qualitat personal que es valora 

força. Els manuscrits es troben farcits de respostes en vers i de contestes gracioses. Per 

posar només un exemple, ens podem referir al poema de Guillem Roca i Seguí del 

1804, i que en la present tesi numeram com a [38], en què ell tracta de gasius els frares 

dominics a causa del dinar de celebració dels quaranta-nou màrtirs de Sandomir. La 

queixa de Roca és perquè els dominics no han afegit cap plat al menú, mentre assegura 

que qualsevol convent de menys renom, per un sol beat, no per quaranta-nou, serveix 

molt més menjar i fa la festa més gran. Els frares contesten a Roca també de forma 

glosada, en una mena de combat. 

Altres exemples en aquest sentit són la quinteta que  intercanvien Albert 

Burguny i Joan Salas i Cotoner, que a part d’exemplificar aquest tipus de poesia també 

ens deixa intuir una possible relació entre els poetes d’aquest moment (Burguny 1997: 

201).  
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«FRA ALBERTO BURGUNY Y DON JUAN SALAS Y COTONER, TOTS DOS BONS POETAS 

MALLORQUINS, ES DONAREN UNA QUINTILLA PER HOM PER GLOSAR; SA DES FRARE 

DOMINICO DIU AXÍ. QUINTILLA 

 

Si, de beyes, un eixam 

se n’entràs dins ton traser, 

 si·t forçassen ta muyer 

o que·s  cremàs ton corbam: 

5 a hon aniries primer?» (Burguny 1997: 22; 201) 

 

Seguint amb aquests exemples i per referir-nos a un altre personatge reconegut 

en aquest moment per la seva eloqüència, podem recordar que el notari Gabriel Nadal, 

el 1809, escriu una dècima que rep contesta, amb motiu de la prohibició de portar els 

morts descoberts als enterraments.
4
 A part d’aquests autors, trobam als manuscrits 

multiplicitat d’exemples de poesia popular, pròxima a la dels glosadors, que es 

produeix amb la finalitat d’engegar un debat poètic. 

 

 

C. Poesia satírica i de polèmica 

Algunes vegades la poesia abandona la mitja rialla i denuncia una situació 

enèrgicament, usant tota la capacitat devastadora de la paraula. En aquest cas la 

literatura prescindeix de tota finalitat estètica i es fa pasquí, com si el fet d’expressar la 

idea en rima permetés difondre-la amb energia entre un públic més ample. És molt 

freqüent que quan hi ha algun conflicte social, que ja sabem que sovintegen a l’època, 

apareguin poemes penjats anònimament en llocs clau i amb clara intenció ofensiva; en 

canvi, en altres situacions queda absolutament clara l’autoria dels poemes. En el segon 

cas pot tractar-se de persones que des de l’òptica personal o professional mantenen 

una posició determida en relació al problema i expressen amb energia el seu punt de 

vista, usant la poesia com una arma ofensiva més. De fet, els manuscrits que 

conserven materials poètics ens presenten la Mallorca del moment com una terra en 

lluita constant, plena de conflictes socials. Hi ha una sèrie de temes recurrents que són 

un bon exemple de com funciona aquest tipus de poesia. Es tracta, per exemple, de 

polèmiques com les que es donen entre lul·listes i antilul·listes a partir de 1750, els 

poemes contra els xuetes, els poemes que tracten de la Constitució del 1812, els 

poemes que expliquen la guerra del francès, aquells que relaten la sacsejada que 

suposà a Mallorca el tracte de favor que la família ciutadana dels Rosselló va rebre de 

mans del ministre a les Corts espanyoles Miquel Gaietà Soler, etc. Resulta curiosa, a 

més, la quantitat de controvèrsies que es generen a l’entorn del convent dels dominics 

de Palma. 

 

C.1. La polèmica entorn del culte del beat Ramon Llull 

Començam, així, per un dels grans temes que dóna lloc a polèmiques poètiques 

durant la segona meitat del segle XVIII: el culte al beat Ramon Llull. Sembla que durant 

el mes de gener de 1750 esclaten una sèrie d’escàndols que han generat força literatura 

i que tenen el punt de partida en la negació dels dominics a retre culte públic al beat 

Ramon Llull. Els dominics tenien del seu costat la Reial Audiència, el Comandant 

General de Mallorca i personatges destacats de la Inquisició. Al bàndol contrari, és a 
                                                           
4
 Miscel·lània Pasqual, XIX, pàg. 210. 
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dir, entre els defensors del culte a Ramon Llull, hi havia els frares franciscans, els 

jesuïtes, els agustins i els trinitaris, el Capítol episcopal, la Universitat Lul·liana de 

Mallorca, la Causa pia lul·liana, el poble menut, les minories hebraiques de Mallorca i 

la noblesa. Segons l’historiador Joan Riera Palmero, «els aldarulls esclataven als 

carrers de la Ciutat de Mallorca enfrontant lul·listes i antilul·listes sense cap mirament. 

(...) Sovintegen els pamflets anònims, les sàtires i les cobles [el subratllat es nostre], 

la major part de les quals són redactades en llengua catalana, amb flagrants 

castellanismes de lèxic i de sintaxi» (Riera 1977: 26). Aquest tema també ha estat 

estudiat per Llorenç Pérez Martínez, que transcriu altres composicions en aquest 

mateix sentit (Perez 1989: 873-889). Són poemes intensament ofensius que ataquen 

personalment els protagonistes del debat. Per posar un exemple dels pasquins amb 

dècimes que es publicaren i que es troben recollits als manuscrits de l’època, 

transcriurem una mostra que es penjà en un cantó de Ciutat després de la publicació 

d’un edicte a les portes de la Seu dia 11 de juliol de 1749: 

 

«Ha surtit un cavaller 

qui es diu don Juan de Ferrer, 

qui és causa de aquest renou. 

De vuytenas és mosson 

5 y cavaller ya se és fet. 

Axò és perquè du el plet 

del qui es diu mosson Ramon. 

Miracla crech serà estat 

10 que el jay Ramon pogué fer 

de mosson fer cavaller, 

este és el major que ha obrat. 

May me hauria yo pensat 

que un mosson tan baladrer 

15 en tan breu temps fos passat 

            a ser don Juan Ferrer. 

Per últim vaig acabant 

amb un récipe de metge: 

alguns diuen que és heretge 

20 y el dimoni el vol sant.» 

 

De fet, algunes d’aquestes composicions punyents es transcriuen en la present 

tesi en l’apartat dedicat a la biografia dels Roca, concretament a l’apartat que tracta de 

Joan Baptista Roca i Mora, amb la intenció de deixar clar que els Roca eren coneguts, 

i en certa manera odiats, a Mallorca pel seu antilul·lisme. L’atac personal a qui exercia 

el poder hi és ben evident. Resulta molt clar el pasquí que reproduïm a continuació 

amb dècimes en castellà, que inclou un dibuix de Joan Baptista Roca Mora, a qui 

l’autor anomena «Roqueta»; segurament usa el diminutiu en sentit propi, amb la 

intenció de posar en evidència que era un home de baixa estatura i molt presumit. De 

fet, l’odi envers la família Roca fa que de vegades se’ls critiqui també per les seves 

característiques físiques (Pérez 1989: 877; Mas 2012: 237). 
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A part d’aquests poemes polèmics, els manuscrits en conserven d’altres de 

tema lul·lià que simplement recreen escenes de la vida del beat, fent un cert elogi del 

personatge però sense intenció satírica. Serveix com a exemple la següent 

composició:
5
  

 
«Vint cobles són  

les que he de cantar, 

qui són del beato Ramon 

que es seu cos a Sant Francesch està. 

 

5 Ramon anave a cavall 

y se cuñade encalsà 

y dins s[an]ta Eulàlia va entrar 

y se cuñada des pit li mostrà un cranch.»
6
 

 

 

 C.2. Els conflictes entre grups socials 

Un conflicte latent al llarg del segle XVIII mallorquí és el de la lluita de classes. 

En diferents capítols d’aquesta tesi reproduïm molts de versos que deixen veure 

picabaralles entre grups socials diferenciats, especialment entre la noblesa i la 

burgesia. Sovint els nobles, atacats per burgesos que ocupen càrrecs relacionats amb 

el món judicial, usen termes com «mossó» per desqualificar els seus adversaris. 

Comptam, doncs, amb nombroses mostres que evidencien aquesta manca de 

fluïdesa. Si enlloc de personalitzar-ho, ho tractam de manera general, podem posar 

d’exemple un poema que a través del qual es manifesten les dificultats per formar 

part de l’Ajuntament per a totes aquelles persones que no tenen un paper rellevant en 

la societat ni cap tipus de títol nobiliari:  

 

«DIA 6 DE OCTUBRE DE 1812, EL M[UY] Y[LUSTRISIMO]  AYUNTAMENTO MANSO 

QUE EL DOMINGO DIA 11 SE JUNTASSEN LOS PARROQUIANOS PARA ELEGIR A LOS 

ELECTORES, Y ESTOS CON PLURALIDAD DE VOTOS NOMBRAR LOS SUGETOS QUE DEBEN 

COMPONER EL AYUNTAMIENTO ANUAL, QUE ASI SE HICIERON LAS ELECCIONES Y EN LA 

CAT[EDRA]L FUERON LOS ELECTOS 4 CARPINTEROS, LO QUE DIO CAMPO PARA INTRIGAR A 

MUCHOS AURORISTAS Y LOS EX FRAYLES CIRER Y MIRABÓ Y UNA MUSA CANTÓ EN VULGAR 

LO SIGUIENTE: 

 

Es desfresats van de un peu 

reparó a Santa Eulari, 

y Sant Miquel Mercenari, 

y es de Cartoxa a la Seu, 

qui tresca com un dimoni. 

Señor! Què desberats 

ferían aquets compares! 

Y què diria si es frares 

estiguesen desfermats! »
7
 

 

 

                                                           
5
 Alguns d’aquests poemes són: Adiós Bon Jesuset. Quartillas ab què el beat Ramon qui està demunt es 

portal de l’Hospici se despedex dels seus veynats, que es localitza al Manuscrit del Fons Aguiló de la 

Societat Arqueològica Lul·liana amb la signatura A(M). 51. També el manuscrit de la Biblioteca Bartomeu 

March de Palma titulat Poesías populares mallorquinas. Segle XIX, amb signatura Ms Caj 4 5(5, conté les 

[Cobles al beat Ramon Llull] que comencen de la forma següent:  

«Vint cobles són / les que he de cantar / qui són del beato Ramon / que es seu cos a Sant Francesch està.» 
6
 Dins Poesías populares mallorquinas. Segle XIX. Ms Caj 4 5(5: [Cobles al beat Ramon Llull]. 

7
 Miscel·lània Bover, V, pàg. 297. 
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Si continuam amb l’assumpte dels grups socials públicament criticats haurem de 

parar esment a l’antisemitisme. Un bon exemple de poema en què es tracta aquest 

tema es troba en el que té per primer vers Sempre serà de Moixines comentat a l’article 

Els xuetes mallorquins al primer terç del segle XIX, de Joan Mas i Vives (Mas 1973: 5-

12). 

Una altra picabaralla entre grups professionals que podem seguir a través dels 

poemes de Roca és la que es dóna entre els metges i els advocats, professionals que 

competeixen per tenir major prestigi social. Roca demostra l’aversió que sent cap als 

professionals de la medicina d’una manera tan classa com expressiva quan a la Faula 

burlesca de Píram i Tisbe diu que la lleona viu, com els metges, de les bèsties que 

mata ([28], versos 149-152); a més, sovint els compara amb els barbers que no li 

mereixen cap crèdit ([76], vers 51) o amb els cobradors d’impostos ([37], versos 18-

24). Insisteix diverses vegades en l’expressió «fer visites de metge» i a l’entremès, 

Comèdia del misser fet mísser, l’advocat parla de com és de feixuga la seva tasca i de 

la quantitat de llibres que ha de dominar per tenir estudis de Dret, mentre que un 

metge aconsegueix el títol amb el domini d’un llibre únic, tal i com comentam en un 

altre apartat. 

 

 

C.3. Els poemes contra el clan Soler 

Però, sens dubte, un punt que generà molta literatura és la família Soler, un 

exemple claríssim de poesia amb finalitat política: Miquel Gaietà Soler, ministre 

mallorquí a les corts espanyoles, havia afavorit els seus amics i coneguts atorgant-los 

càrrecs públics que no sempre es trobaven qualificats per assumir. La família Rosselló 

fou una de les més beneficiades per aquesta política de nepotisme. Després de notables 

aldarulls i protestes, un grup de persones cremaren el cotxe del noble Rosselló a la 

plaça dels Agustins dia 20 d’abril de 1808; aquest fet fou objecte de nombroses 

dècimes.
8
 Però aquest no fou l’únic incident: aquest favoritisme va exaltar els ànims 

d’una part important de la població i donà lloc a unes dècimes despietades i virulentes 

de Joan Salas a les quals Roca i Seguí va contestar amb la intenció d’imposar el 

silenci.
9
 En reproduïm algunes de Joan Salas i Cotoner que exemplifiquen la cruesa 

amb què es desitja fins i tot la mort dels contraris i en què es demana justícia; en 

aquestes dècimes destaca així mateix el fet que l’acusació es basa en aspectes 

personals d’aquests personatges públics: 

 

 

 

                                                           
8
 En relació a aquesta polèmica escau revisar les Poesías de las revoluciones de Soler, denigrando a sus 

amigos y parientes. 1809, dins Miscel·lània Bover, V, pàg. 321; Poesías satíricas a la familia de Doña 

Ignacia Rosselló y Terrers dins Miscel·lània Bover, V, 327 i Décimas con motivo de la quema del coche de 

Rosselló en la plaza de los Agustinos el 20 de abril de 1808 dins Miscel·lània Bover, V, 333. 

Pesquín fijado en las esquinas de esta ciudad el dia 22 de abril de 1808. Contra Rosselló: Del regente y 

Montserrate, MB, V, 290. 
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«SENTÈNCIA DEL TIO COMINOS. 25 ABRIL DE 1808
10

 

 
A la forca, en Montserrat; 

astorat, en Rosselló; 

y antes de gredar-lo 

a se creu que du al costad, 

5 en Cava sia penjat; 

en Brondo fora coyons; 

y sense confucions, 

se geperuda y germanas 

sían, per ser massa vanas, 

10 fetes córrer pes cantons. 

 

Es beneit vaje a l’hospici 

ne Antonina, forquejada, 

pues tant vol eser manada, 

qual el seu dominat vici; 

15 Artigas, a un precipici 

se tir, i tapat el clot, 

com el més gran alcabot 

de aquesta casta fotuda; 

y ne Rita, la sabuda, 

20 dar-li volta de garrot.» 

 

 

C.4. Altres poemes de tema polític 

Si canviam de tema, entre la poesia que es fa pamflet hem de destacar també tota 

una sèrie de composicions a l’estil de les que Max Cahner recull al seu volum Poesia 

de la revolució i la contrarevolució (Cahner 1998). D’aquesta manera, es mostra la 

situació política de l’Estat Espanyol. Per exemple, el poema d’Agustí Torrella sobre la 

Guerra de Successió Mallorca se rinde a Carlos III.
11

 En aquest sentit podem trobar 

algunes dècimes sobre la proclamació de Carles IV, el 1789, concretament dedicades a 

Manacor.
12

 Contra els francesos, posem per cas, es troben al manuscrit Poesías 

populares mallorquinas una sèrie de quartetes que comencen pels següents versos: Lo 

que Déu mos ancomana. Es francès és estat un atravit. As francès el rey se’n porta. 

Ell li diuen Malaparte. Es francès ha restituÿt. A 30 de marz sa sapigué.
13

  

Donarem també notícia en referir-nos als autors d’aquest moment, de les lluites 

poètiques entre liberals i absolutistes; entre defensors de l’Antic Règim i la constitució 

de Cadis (1812). En aquest sentit els poemes arribaran al públic a través de les 

publicacions periòdiques. De la banda de l’absolutisme i de l’Antic Règim trobarem el 

trinitari Miquel Ferrer i Bauzà, mentre que Joan Josep Amengual i Reus liderarà el 

bàndol liberal. 

Però el fet d’escriure poemes amb intenció satírica s’allarga fins ben entrat el 

segle XIX. N’és un bon exemple Guillem Roca i Reus, autor de dues composicions 

molt conegudes en aquest sentit. Una d’aquestes és el poema redactat el 1824: 

 

 

                                                           
10

 Els poemes de Joan Salas contra el clan Soler es troben a la Miscel·lània Bover, volum V, pàgs. 329-332. 
11

 Miscel·lània Bover, XVI, pàg. 146. 
12

 Es troben al manuscrit Poesías varias [17..] de la Biblioteca municipal de Cort (Palma); signatura: Ms 56. 
13

 Biblioteca Bartomeu March. Poesías populares mallorquinas, segle XIX; signatura: Ms Caj 4 5(5. 
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«A LA BONA ELECCIÓ FETA EN 1824 DEL SÍNDICH D. JUAN MARIANO TOGORES, ADVOCAT, 

Y DELS DIPUTATS JUSEP CAPDEBOU Y JUSEP RAMIS, À[LIA]S BEATETA, LOS QUALS SE 

CEDEIXEN MÚTUAMENT LES SEVAS DONAS, COMPONGUÉ D. GUILLEM ROCA LAS SIGUIENTS 

DÈCIMAS: 

 

Ja quedam ben satisfets 

cuant veim que pes govern nou 

són sortits tres caps de bou 

un de nom y dos de fets: 

 ell crec que són es més llests 

segons es rumbo d’España 

perquè si afícan sa baña 

per treure-mos cosas bonas 

mos daran y tot sas donas 

 qui és en lo que més se guaña.        

        

En Ramis qui may se pert 

trobà es síndich dins es llit 

qui l’havia fet cabrit 

més bañut que es tort Rubert. 

Es misser qui, descubert 

ab aquella salamera, 

no trobave cap carrera 

per cubrir aquell flach servey 

ja no tengué més remey 

que parlar d’esta manera: 

 

«Si ab ta dona em veus no·t pichs 

ni jo em picaré tampoch; 

jugarem es matex joch, 

tant si som pobres com richs. 

Tu ja coneis qu·entre amichs 

may se posen estovayes 

prenguem-ho tot en riayes 

y ningú se pos gelós 

que en aquest món envejós 

tots tenim rascabalayes. 

  

(...) 

 

Si aquest comers no es priva 

tendrem per honor d’España 

diputat y síndich baña 

per activa y per pasiva: 

tu de testa més altiva 

qui de bañas t’enamoras 

perqu·es sàpia lo que fóres 

antes d’entrar a s’heredat 

et pots firmar molt honrat 

misser Baña, antes Togores. 

 

(...) 

 

Restablir els inquisidors, 

fer lleves de lliberals, 

cremar a los principals, 

y se cendre ventar-los. 

Estrèñer es governadors, 

enterrar axí com Déu mane, 
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dar l’hàbit a qui el demane, 

posar tasses an es grans, 

fora llibertats de carns, 

fora de sa carn humana.
14

» 

 

A través dels poemes de l’època, en general, justificam la idea que la societat de 

la segona meitat del segle XVIII i de la primeria del segle XIX és contestatària, clara i 

directa; una societat que crida les diferents maneres de veure una mateixa realitat a 

través de la poesia. 

Tanmateix hi ha diferents maneres d’estructurar la poesia vinculada a les 

polèmiques que s’escriu en aquest moment perquè, internament, tots els temes es 

troben interrelacionats. Resulta interessant, sens dubte, per veure aquesta interrelació, 

analitzar les controvèrsies que es generen des dels diferents ordes religiosos i que han 

estat descrites a través de poemes, encara que enfocar-ho des d’aquest caire suposa 

barrejar tots els temes de debat enèrgic que hem tractat fins ara. Un bon exemple el 

trobam en els frares del convent de Sant Domingo, que segons els manuscrits poètics, 

foren una font generadora de molta literatura satírica precisament perquè participaven 

de totes les picabaralles del moment. Per una banda, i com hem explicat més amunt, 

els dominics eren contraris a Llull i al lul·lisme i per aquesta raó oposats als 

franciscans; d’aquesta manera es troben vinculats a aquesta temàtica literària; però 

també defensaven la Inquisició i sembla que estaven del costat de l’antisemitisme. A 

part dels temes socials, hi ha també els religiosos ─difícils de separar d’aquests 

primers─ com el del culte a la Immaculada que originà un conflicte també tractat 

poèticament l’any 1761:
15

  

 

«EN 1761 EN OCASIÓ DE CELEBRAR [PER FORÇA] EL CONVENT DE SANT DOMINGO UNA 

FESTA A LA PURÍSSIMA PRETENGUEREN QUE HEY ASISTISEN LA CATEDRAL Y LA AUDIÈNCIA 

Y SE LOS FEIA LA SIGUENT QUARTILLA I DÈCIMAS 

 

A una festa forsada 

volen que vaja a la Seu: 

cuinà cosa tan pesada  

que sa romana no treu.
16

»  

 

També alguns conflictes interns han restat immortalitzats a través de la poesia, 

com per exemple els continguts a alguns manuscrits de la Biblioteca de Cort (Palma); 

un d’aquests poemes du l’encapçalament Papeles que salieron en Mallorca el año 

1761 en tiempo del ruidoso alboroto que  cayó el reintegro de los padres dominicos a 

sus cátedras.
17

 Alguns dels poemes són prou durs i en són mostra els seus primers 

versos: La audiència és parcial,... També el que explica que s’han canviat els càrrecs 

de l’orde de Sant Domingo: 

 

 
 

                                                           
14

 Roca i Reus continua fent ús d’aquest to l’any 1846 quan descriu poèticament la destitució dels regidors de 

l’Ajuntament de Palma (Roca 1847). 
15

 Manuscrit Papeles varios […]de la Biblioteca de Cort (Palma), signatura Ms 81, pàg. 91-97. 
16

 Manuscrit Ms 168 de la Biblioteca de la Societat Arqueòlogica Lul·liana; aquesta quarteta anava seguida 

de dècimes.  
17

Manuscrit Papeles varios […]de la Biblioteca de Cort (Palma), signatura Ms 81, pàg. 91-97. 
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«AL HAVER ELECTO A FERRER PRO PROVINCIAL Y AVENSE BUELTO A LA PARTE 

DOMINICANA 

 

Un atlot per provincial, 

un astufat director, 

un coyó per corrector... » 

 

Si recapitulam, la poesia de la segona meitat del segle XVIII i del primer terç del 

segle XIX abraça registres molt diferents. Des del punt de vista de les estètiques, els 

autors cultes fan una obra integrada en els corrents estètics dominants: el 

postbarroquisme, el Rococó amb els seus vessants arcàdics, anacreòntics i vinculats a 

la frivolitat del dia a dia, i els corrents il·luministes amb el seu vessant neoclàssic, 

sentimentalista i l’Experimentalisme lingüístic. Al costat d’aquesta poesia més erudita 

hi ha poetes populars que posen una simple nota graciosa a una situació, que debaten 

poèticament per demostrar el seu enginy. També, i en el mateix sentit d’aquesta poesia 

improvisada, trobam la poesia satírica que diu en veu alta els problemes de la societat 

del moment: és la paraula feta eina de combat individual i col·lectiu; una poesia 

incisiva que denuncia des de totes les posicions possibles una realitat: els debats entre 

lul·listes i antilul·listes, les picabaralles entre grups socials, el problema dels Rosselló, 

les successives polèmiques dels dominics, etc. Tot plegat, confirma la gran diversitat, i 

alhora l’enorme riquesa de la poesia d’aquesta època. 
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CAPÍTOL 2 

 

ELS POETES EN CATALÀ A MALLORCA DURANT 

EL PERÍODE DE TRANSICIÓ DEL SEGLE XVIII AL 

SEGLE XIX 
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En aquest capítol revisarem de manera esquemàtica alguns dels autors que 

comparteixen context amb Roca i Seguí, juntament amb una part de la seva producció 

poètica. Ens hi aproximarem a través de l’escassa bibliografia que en general han 

generat i a través d’alguns impresos i algun text manuscrit, i els presentarem per ordre 

alfabètic. La pretensió no és, en cap moment, fer-ne una anàlisi exhaustiva sinó posar 

de manifest els punts de contacte que tenen amb Roca i Seguí, que és el motiu que 

dóna sentit a incloure’ls en aquesta tesi.  

 

 

1. TOMÀS AGUILÓ I CORTÈS (Palma, 1775-1856) 

L’escriptor Tomàs Aguiló i Cortès estudià filosofia i humanitats, però també 

matemàtiques, pintura i música. Membre d’una família d’escriptors, formada 

concretament pel seu fill, Tomàs Aguiló i Forteza, i el seu cosí llunyà i cunyat Marià 

Aguiló i Fuster, posseeix una obra diversa, escrita en castellà, català i llatí, en prosa i 

en vers. No sempre resulta fàcil d’identificar l’autoria dels seus textos ja que utilitza 

fonts molt diverses a l’hora d’escriure. En relació a l’autor que ens ocupa, s’ha de 

destacar que la seva obra presenta certes semblances amb la de Guillem Roca i Seguí, 

que s’analitzen al quart capítol d’aquesta tesi en relació als problemes d’atribució 

d’obres (Mas 1992-1993: 215-238): tots dos són autors d’una Rondalla de rondalles 

(en la línia iniciada per Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) i conreada en 

català per Lluís Galiana), d’un entremès i d’una sèrie de dècimes desbaratades. A la 

vegada, Tomàs Aguiló i Cortès edita i adapta les faules que Roca i Seguí, prèviament, 

havia traduït i recreat de Félix María Samaniego (1745-1801).  

Tot i aquestes coincidències entre l’obra dels dos escriptors, no tenim indici de 

cap fricció entre ells, sinó que més aviat sembla que la relació entre els dos autors i les 

seves famílies fou sempre fluïda, si més no a nivell professional. Guillem Roca i Seguí 

va exercir d’advocat a favor dels Aguiló tal i com demostra Roca en el poema que a la 

present tesi numeram com a [30], en què l’advocat celebra que ha guanyat un plet a 

favor dels Aguiló a través del qual aquests recuperen unes terres situades al municipi 

mallorquí de Puigpunyent. També, Mas i Vives, en l’article en què analitza l’obra 

d’Aguiló i Cortès i la de Roca i Seguí, fa referencia a una possible relació literària 

entre Guillem Roca i Reus, el fill, i Tomàs Aguiló i Forteza. La justifica a través d’una 

carta que aquest segon envia a Joaquim Rubió i Ors, que es troba a Valladolid, el 29 

de gener de 1852. Durant aquest any Roca i Reus s’havia desplaçat a Ciudad Rodrigo 

(Salamanca), ciutat on mesos després morirà. El fragment a què ens referim diu així: 

«Tantas cosas de mi parte a Roca, dile que por su ausencia ocupo un puesto que tal vez 

[tendré] que cederle cuando él vuelva, pero que no le cederé sin resistencia y que en 

este caso tendremos que batirnos a charadas y redondillas.» (Mas 1992-1993: 220). 

Per altra banda, cal observar que l’obra poètica de Tomàs Aguiló i Cortès és una 

de les poques que va ser, encara que fos parcialment, durant la vida de l’autor. Hi ha 

dos factors que hi han contribuït: la seva voluntat i consciència d’escriptor i el fet 

d’haver gaudit d’una vida llarga, una vuitantena d’anys: en aquest sentit, va poder 

compartir moments amb els dos Roca, pare i fill. 

Per centrar-nos en la poesia, Joan Mas i Vives, a l’edició de la seva obra, 

recupera tretze poemes de temàtiques diverses (religiosa, satírica i burlesca, i d’altres) 

que es poden relacionar amb la producció pròpia del postbarroquisme (Mas i Vives 
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2004). Es tracta d’un escriptor de qualitat irregular i enginyós, els poemes del qual 

palesen una influència clara de l’escriptor castellà  Francisco de Quevedo y Villegas.  

El primer dels poemes que recupera Mas i Vives és de temàtica religiosa i fa 

referència als actes de la beatificació de Sant Alonso Rodríguez, que se celebraren 

durant el mes d’octubre de 1825. Descriu de forma graciosa les temptacions a les quals 

el dimoni va sotmetre el sant, que guarden certes semblances amb les de Sant Antoni 

Abat, molt més popular a Mallorca. Un bon exemple és el moment en què el dimoni 

intenta seduir Alonso en estil directe: 

«Jo al punt li vaix oferir 

honras, riquesas, diners, 

que demenàs quant volgués 

sols que m'hagués de servir. 

 

5 «Alonso, digues què vols, 

no estigues empagaït, 

tot te serà concedit, 

quant tenc és teu, si tu vols. 

 

Que vols poder? Vols grandeza? 

10 Vols un talec de diners? 

En vols deu mil? En vols més? 

Vols infinita riqueza? 

 

Dimoni som, no het retjiras, 

qui tot quant vui heu pug fe, 

15 y pes qui hem servexen bé 

dins infern hey tenc cadiras.» (Mas 1994b: 395) 

 

La composició, però, és molt més ambiciosa i fa referència als fundadors de la 

Companyia de Jesús i a diversos sectors professionals que enfilen el camí cap a 

l’infern en una descripció que a parer del seu editor, Joan Mas i Vives, recorda l’obra 

de Quevedo. Tanmateix, el dimoni no se’n surt amb la seva i se n’ha de tornar sol a 

l’infern: 
«No tornaré jo a combatre 

en gent de tan bonas mañas, 

qui a tots mos guàñan de bañas 

per quant ells ne dúan quatre. 

 

En vèurer jo cornalons 

y gent qui fa olor de ranci, 

per no tenir-hi gananci 

val més posar-hi es talons. 

 

A l'infern me'n vaix tot just, 

que no teng feynes aquí, 

si colcú vol vení en mi, 

jo ley duré de bon gust.» (Mas 1994b: 398) 

A través de la poesia religiosa Aguiló mostra la seva relació amb els diferents 

ordes del moment. Mas i Vives explica que la producció d’aquesta temàtica s’ha de 

relacionar amb la seva activitat musical. En aquest sentit, tradueix l’himne dels frares 

dominics, fet que s’ha d’interpretar com una contribució al cant litúrgic en català a 

Mallorca, en una època en què era poc habitual. 
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Però Aguiló destaca sens dubte per la poesia burlesca i satírica, ja que resulta 

prou representativa del que s’escriu en aquesta etapa. Usa sovint dues formes 

estròfiques pròpies de la literatura punyent: la codolada i la dècima. Mas i Vives 

defineix la poesia d’aquesta temàtica amb els següents termes: 

  

«Els poemes més reeixits i els que millor han resistit el pas del temps són les sàtires dels 

poemes [8], [10] i [11] que tenen un ritme molt àgil, accentuat per la presència en els tres 

poemes d'un refrany o tornada. S'han d'incloure entre les obres més reeixides de la 

literatura postbarroca a Mallorca i, al meu parer, podrien figurar en qualsevol antologia de 

la literatura de l'època. Ja vaig mostrar la dependència del poema [10] respecte a algunes 

composicions de Cadalso, que alhora imita Quevedo i Góngora. El [8], que podria referir-

se al mateix personatge que el [5], deriva, en canvi, directament de Quevedo.» (Mas i 

Vives 1994b: 393) 

 

Per exemplificar-ho reproduïm les estrofes inicials del poema [11] 

 

«A UN FADRÍ QUI VA CITAR UNA ATLOTA PER CASAR-SE, LA QUAL LI VA FUGIR. 

SÀTIRA. 
 

Juan, què és lo que te ha pasat? 

Per hont t'és fuite se atlota? 

La cosa parex que trota; 

calla, que te ets concagat! 

5 Com te ha dexat ben burlat! 

Com hei ets romàs, mort y fret! 

Ay, dimontre de Juanet! 

 

No eras tu es qui brevetjave 

més content que un ca emb un os, 

10 ara te han fet quedà a dos, 

ja merexes un bon rave. 

Toca, digues com se esbrave, 

què i diu es capellanet? 

Ay, dimontre de Juanet! 

 

15 Axò està fet y mans dadas 

y qui·s primé que se afait, 

jo me'n vax a ca s'alcait, 

y al moment veureu citades. 

Com te han fallat se[s] jugades! 

20 Ara jeuràs tot solet. 

Ay, dimontre de Juanet!» (Mas 1994b: 410) 
 

  

Quant a la codolada, reproduïm un fragment prou còmic en què s’acumulen tots 

els trets ridículs possibles amb què pot ser qualificada una persona:
18

  

 

«A UN ENTREMÈS QUE REPRESENTAREN ALGUNS APASIONATS, EN EL QUAL VA FER PAPER 

DE DONA UN EN A QUI,  PER LA SEUA DISPOSICIÓ I FIGURA, MENOS LI CORRESPONIA, Y 

ADAMÉS, QUE REPRESENTÀ MOLT MAL EL SEU PAPER. CODOLADE. 

                                                           
18

 Existeixen altres composicions d’aquest tipus en els manuscrits poètics de l’època; concretament al Ms-

168 de la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana hi ha el poema començat pels versos: Cara de 

gafet teniu/ i huions de sebel·lí. Dens blanques com un gerení (...); es tracta dels GOIS DEL BEATO ANTONI 

MAGRE, ADVOCAT PER LOS QUE ES VOLEN CASAR que, segons Joaquim Maria Bover, és obra de Miquel 

Ferrer. 
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Care de rosa mostia, 

nas de confit: 

el meu cor fa s'esclefit, 

no puc estar, 

5 dexa’m, Jacinta, espeiar, 

que no puch més, 

dexa’m estar a recés, 

en ton costad; 

cap de dàtil confitad 

10 ple de hermosura; 

manetas de confitura, 

bon caspitel·lo, 

axò sí que és caramel·lo 

ben ensucrat. 

15 ─Vols-me per anemorat? 

─Ay, jo no u hec, 

jo sent tocar un tec-tec 

dins el meu cor. 

─Si Jacinta, axò és axò, 

20 ja hem cau se bava. 

Ja crec jo que te agredave 

es flautadet; 

dexa fer, no tengas fret, 

que tot vindrà, 

25 per are hen de conversar 

de l'entremès, 

ja hei heurà menut y espès, 

pot en remui, 

allà en va una, alsa s'ui, 

30 que no gos dir, 

de riure creie morir, 

tot esbutsat, 

quant sortires entonat, 

vestit de dona. 

35 Aquesta sí que fonch bona 

per comensar, 

hem cagares es collar 

en se primera: 

ben mirat, de part derrera 

40 y per devant, 

perexias tan galant 

com se monea.» (Mas 1994b: 405) 

 

 

A més, les dècimes desbaratades són també un gènere que tracta amb un alt 

nivell d’exigència i que a la present tesi s’estudien en relació a les de Roca i Seguí. 

En conjunt, hem de vincular la producció de Tomàs Aguiló i Cortès amb la 

poesia postbarroca, de la qual és, sens dubte, un dels principals representants a 

Mallorca; Roca i Seguí també és autor de composicions en aquest sentit. 
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2. JOAN JOSEP AMENGUAL  I REUS (Binissalem, 1793-

1896) 

Joan Josep Amengual i Reus fou un personatge actiu i implicat en el seu context. 

S’interessà per la gestió pública ─ocupà el càrrec de regidor de Binissalem l’any 1820 

i batlle el 1823─, i també pel periodisme, per la poesia i per la història ─especialment 

per l’arqueologia─ i, a més, es dedicà a la confecció d’un diccionari i d’una gramàtica. 

Totes aquestes inquietuds ja el relacionen amb la resta d’escriptors d’aquest moment. 

Fou el fundador del Setmanari Constitucional Polític i Mercantil, que s’edità 

ininterrompudament entre 1820 i 1823. Aquesta publicació, de caràcter liberal, era 

editada íntegrament en el català de Mallorca. A través dels diferents números, Joan 

Josep Amengual dóna a conèixer disset poemes polítics que manifesten les seves idees 

contràries a l’absolutisme. De fet, la primera composició titulada «Dedicatòria» ja 

constitueix una mena d’ideari que defineix la línia del setmanari. Aquí afirma en vers 

que els poemes que publicarà no pretenen complaure l’ordre establert, sinó enaltir la 

Constitució (Valenciano 2005: 163-196):  

 
«Qu·altres molts axí dedícan 

sos escrits a grans senyors, 

fent-los sempre barretada, 

per axí lograr favors. 

 

5 Que los tributs an molts altres 

a Déu axí o un Sant 

sempre fent-los el toy toy 

haver-los axí pensant. 

 

Jo no vax d’irreverencis 

10 ni someras de paper, 

y los dedic a s’atlota, 

y los tribut a mon bé. » (Valenciano 2005: 166) 

 

Més endavant encara reitera el seu objectiu: 

«Patriotas, si voleu 

estar fora de temor 

interesau sas atlotas 

per la Constitució. 

 

(...) 

 

Y la Constitució 

m’has fet tu més estimar 

que quants d'escrits hi ha 

que los faltàs imprenta 

la veritat pogués dur.» (Valenciano 2005: 167) 

 

Però el caire constitucionalista que pren la publicació és constantment reafirmat 

a través dels poemes que remarquen les millores que la Constitució comporta en 

relació a l’absolutisme. Per exemple, amb la Constitució s’ha creat, el 1820, la Milícia 

Nacional, un cos de voluntaris que suposa segons Amengual millores respecte de 

l’exèrcit que el precedí; ho exemplifica amb el fet que els soldats són més valorats i el 

comandament ja no és el rei sinó ells mateixos (Valenciano 2005: 168): 
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«No soldads com altre temps 

per un no res mal tractads; 

soldads són de tot respecte, 

soldads de la Llibertad. 

 

5 Soldads qui los seus Majors 

a vots fan ab jermendad, 

y qui·l Rey d’embarcar-los 

aduc no té facultad. 

 

Soldads són en qui descansa 

10 de tots la seguretad; 

soldads són de tot respecte, 

soldads de la Llibertad. 

Soldads són qui ni un punt.» (Valenciano 2005: 168) 

 

També l’autor, convertit en el pastor d’Aiamans, convida tothom a celebrar la 

Constitució i d’aquesta manera es descriuen breument les festes que s’han de fer a 

Binissalem:  

(...) 
«Pastora·nem a la Vila 

a la Vila, bon amor, 

a la Vila se pubblica 

vuy la Constitució. 

Demà se jura a l’iglésia, 

l’ofici dirà·l rector 

y orga y altar fumad 

y també hey heurà sermó. 

El capvespre corregudas 

y llevor, qui·s lo milió, 

ballarem ab xeremias, 

fabiol y el tambor. 

El vespre hey heura nimaras, 

festers, y molta claror.» (Valenciano 2005: 169)  

 

Insisteix que la nova llei és més justa i suposarà una rebaixa del preu dels 

impostos i de la vida sotmesa a la por: 

 
(...) 

      «Pastora anem a la vila 

a la Vila, bon amor. 

D'aquí·nvant podrem pagar 

bé la contribució, 

mos llevaran tots los drets, 

talls y l’impozició. 

D’aquí·nvant, hermoza mía, 

ja no veurem ab dolor 

las espias per ca nostra 

manejant el ponidó. 

Per una mica de fum 

ja no viurem ab temor 

d' haver d’anar sempre fuits 

o morir dins la prezó. 

Ja mos comanda la raó.» (Valenciano 2005: 169) 

 

Escau també reproduir la visió tan clara que dóna de l’Antic Règim com a 

tirania: 
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(...) 

«Ja sempre serem d'España 

mentr·España durarà; 

España és indivizible 

nigú la pod desmembrar. 

Ja la ley és qui comanda: 

no·l caprixo d’un tirà; 

sa Lley que sas Corts mos díctan 

y qu·el Rey mana observar. 

Ohiu d'esta los treballs. 

En l'any catorze·l confés 

a fer creure m'arribà 

que la Constitució 

era just com l'Alcorà.» (Valenciano 2005: 170) [La negreta és nostra] 

 

 

També reprèn els falsos beats i tots aquells que en nom de l’església intenten 

difondre idees anticonstitucionals: 

    
(...) 

«Fojiu d'ells, fojiu, he dit! 

No·scolteu a vòstron pare. 

No·scolteu a vostra mara 

si·nb ells vos volen unir. 

Ab valor sabeu-los dir: 

«La Religiosidad 

qu·aparéntan, falsedad 

és, y superstició: 

y no saben qu·és amor 

cariño ni ben voler: 

y nigun d'ells viurà a pler: 

Ells són rics?... Falta riquesa 

allà hont a y ha dureza, 

allà hont falta alegria: 

¡voltros faltareu un dia 

y nozaltres sens consol 

ab so dogal en el coll 

quedarem en mix del fanc.» (Valenciano 2005: 170) 

 

En conjunt, aquestes intervencions d’Amengual a través del Diari 

Constitucional són un exemple de poesia política en llengua catalana a Mallorca. 

Però la política no és l’únic tema que tracta la poesia de Joan Josep Amengual i 

Reus. L’any 1859 havia publicat Poesías mallorquinas del Doctor Don Juan 

Amengual (Amegual 1859). Quan l’any 1872 reedita la seva gramàtica, Amengual 

inclou Poesías mallorquinas triadas des matex autor, una antologia de poemes propis 

que conté diverses composicions. La primera «Sa cassada de sa cova de Coanegra» 

està composta per tres cants, el primer dels quals és una descripció idealitzada de la 

cova que acaba amb una convidada a anar-hi, tal i com es fa al cant segon, que explica 

com els diferents participants es desplacen fins al lloc amb els seus ases i després 

d’una primera inspecció s’aturen a unes cases a descansar; així a les tres de la nit 

s’aixequen per començar la caçada que dóna també principi i tema al tercer cant. Tot 

junt, un poema descriptiu amb trets que l’acosten al costumisme. 

El segon poema és «En Pau y na Bet» i es tracta d’una extensa composició en 

monosíl·labs en què el protagonista, en Pau, es debat entre tres dones que el 
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sol·liciten: na Bet, na [Bea]triu i n’[Elio]nor. A la primera part del poema el 

protagonista les rebutja però després s’enamora de na Bet, se li declara i és correspost, 

en monosíl·labs: 

 
«Y li dig: «Tu tens bon peu, 

y bon front, bons uys, bon cos.»  

Y em diu: «Te’n treus bon tros. 

Tant de dir trob que no treu». 

«Bet, t’ho dig tal com jeu; 

tal com trob i tal com és: 

tot cuant dig cau de son pes, 

Puis que tot cuant tens és bell, 

Bell com ell y sols com ell: 

més de lo que·és no dig res.» 

 

«Bet, et vuy, y creu en mi, 

creu en mi, qu·heu dig ge bo, 

et vuy com es tels des cor, 

et vuy tant que no·s de dir.» 

Y em diu: «Ho dius tan fi, 

Y tant dius, que dubt si·s ver.» (Valenciano 2005) 

 

El tercer poema es titula «Anada a Raxa» i hi adopta un to semblant al del 

primer poema encara que ara descriu una sortida d’un grup de joves i al·lotes a la 

possessió de Raixa des de Binissalem, vila que aprofita per elogiar. 

A continuació, vénen les faules que en certa manera ens recorden les de Guillem 

Roca. Es tracta de relats d’animals a l’estil de les de Félix María Samaniego, encara 

que aquest autor separa les que són de producció pròpia i les que són traducció de 

l’autor castellà. Necessàriament s’han de posar en relació amb les composicions de 

Guillem Roca en l’apartat pertinent, que per ventura devia conèixer. Es tracta d’unes 

faules més descriptives i suaus en les sentències que les de Guillem Roca i Seguí, que 

sempre resulta molt més agressiu, sobretot a través de les intervencions en estil directe 

dels personatges. És interessant aquesta activitat d’Amengual com a faulista per tal 

com completa el quadre d’escriptors d’aquesta època que es dedicaren al gènere. 

Seguidament aporta sis poemes curts anomenats epigrames; són poemes breus 

que expliquen una anècdota enginyosa amb poques paraules:  

«Una jova contractava 

mel·las cruas que venia, 

altra jova n’hi pagava 

amb durets par fer més via.  

5 Y em diuen: «Ey, compare, 

volem graci des teus dons; 

una glosa, ara per ara, 

y llevor altras cançons.» 

Y los dig: «Però, llevor, 

10 què em dareu, vuyas no vuyas?» 

«Jo un quern de mel·las cruas.» 

«Jo do-cents escutets d’or». 

«Per un quern de mel·las cruas, 

y do-cents escutets d’or, 

no voldria perde jo 

lo que cercau, voltros dues.» (Valenciano 2005) 
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El poema «A un qui·m pregunta cuantas castas d’homos a hy ha» és un exercici 

de vocabulari; una tirallonga de substantius i adjectius que descriuen l’home en totes 

les seves formes possibles: 

«Y grans homos, y homos grans 

y grandets, y grandolassos, 

y grandots, y alts y baxos, 

bonas tayas, tot tamañys 

y de si pagats y vans, 

plans, iguals, totas pasadas; 

punys estrets, mans foradadas, 

gustosos sense mal dia, 

homos ve[r]s per tota via 

qui no són homos debadas.» 

 

L’últim poema es titula «Acabament d’una poesia qui no s’és estampada» i està 

formada per diverses estrofes iròniques. Clouen el recull tres composicions en castellà. 

En conjunt, la poesia d’Amengual i Reus és políticament compromesa i 

vinculada amb als corrents estètics del moment. 

 

 

3. ALBERT BURGUNY I CASTELLÓ (Palma, 1707-1770) 

Un escriptor que comparteix moment històric amb Guillem Roca i Seguí és fra 

Albert Burguny i Castelló (1707-1770). En aquest cas es tracta d’un eclesiàstic que, 

entre les seves dedicacions artístiques (conreà el gravat, la pintura, l’escultura i la 

literatura), és autor d’una poesia de circumstàncies, desenfadada, burlesca, popular i 

festiva, que ens recorda una de les facetes de Guillem Roca.  

Es coneixen poques dades de la biografia de fra Albert Burguny, però se sap que 

professà com a frare llec del convent dels dominics de Palma i que realitzà una intensa 

labor com a pintor de retaules.
19

 Pel que fa a la literatura destaca com a autor teatral i 

com a poeta. En el primer cas, va escriure l’obra hagiogràfica Comèdia famosa del 

gloriós Sant Caietano. Pel que fa a la poesia, actualment se li atribueixen quatre 

composicions, encara que segurament en va produir més.  

Revisarem, a continuació, la seva obra poètica. En primer lloc destaca la Breu y 

sustancial notícia de los enormes delictas de un famosísim gat del convent de Sant 

Domingo sentenciat a mort sens apel·lació. Es tracta d’un poema de circumstàncies, 

que descriu d’una manera lúdica una anècdota que degué causar cert malestar entre els 

moradors del convent de Sant Domingo: un gat, de pelatge blanc i negre com l’hàbit 

dels frares, viu als porxos i pren tot tipus de menjars als frares i destrossa tot allò a què 

pot accedir. Aquest poema, format per seixanta-cinc quartetes heptasíl·labes de rima 

creuada i una dècima final, es recrea en l’extensa descripció de les malifetes del gat i 

dels aliments que pren als frares, a la vegada que esmenta determinats personatges del 

convent de Sant Domingo que havien patit directament l’acció de l’animal. 

Curiosament, salvant les diferències, aquest poema ens recorda una de les faules que 

                                                           
19

 Com a pintor, entre 1762 i 1770 va treballar a l’obra de l’església de Santa Maria del Camí, on va fer el 

projecte i va dirigir la realització de dos retaules majors. També pintà el retaule de l’església de Sencelles, 

dedicat a sant Pere, i el de santa Eulàlia de Palma; així mateix s’encarregà de l’ornamentació de l’orgue de la 

parròquia de Sant Andreu de Santanyí i renovà la capella del Roser dels dominics de Palma. A part d’això 

destaca també com a autor de gravats (Burguny 1997: 7-23).  
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Guillem Roca adapta de Félix María Samaniego: [24] Se junta de ses rates. En el cas 

de Guillem Roca, s’explica que un gat, que com el del poema de Burguny viu als 

porxos de l’edifici, resulta un perill per a la comunitat de les rates ─que ens 

recordarien els frares de Burguny─ que es reuneixen per decidir com han de 

solucionar el problema. Totes les idees que surten són pràcticament impossibles de 

realitzar, per la qual cosa Guillem Roca aprofita per criticar aquells que donen consells 

irrealitzables.  

De fet, el poema de Roca és clarament una faula en el sentit més estricte de la 

paraula. Encara que no hi ha gaire relació entre el poema de Burguny i la faula de 

Roca, segurament l’anècdota del gat de Sant Domingo devia ser coneguda dins Palma, 

encara més entre els personatges que, com Guillem Roca, es trobaven vinculats al 

convent dels dominics. Per ventura, Guillem Roca, a l’hora de fer la seva tria de faules 

a adaptar, va elegir aquesta en concret perquè el tema li resultava familiar. A part 

d’això, determinats termes lèxics que fa servir fra Albert Burguny ens recorden els de 

Guillem Roca i, encara més, tots dos comparteixen l’interès per les parèmies i ho 

demostren en aquest poema. 

La segona composició és la Codolade de l’unicorn de Sant Domingo, formada 

per 274 versos, composta l’any 1761. Aquesta composició va romandre inèdita fins a 

l’any 1977 en què Joan Riera la va publicar per referir-se a les polèmiques lul·lianes. 

La codolada com a estrofa és utilitzada per Roca en composicions incisives i punyents. 

Burguny, però, en fa ús per festejar la proclamació de la Immaculada com a patrona 

d’Espanya per part de Carles III, a la vegada que es fa ressò de les polèmiques entre 

lul·listes i dominics. Al llarg del poema hi ha unes quantes referències a diferents 

autoritats defensades pels dominics com Sant Vicent Ferrer, fra Luís de Granada, o 

Sant Tomàs d’Aquino. Tot i això, el to del poema és desenfadat i festiu i, segons 

l’editor Ramon Díaz, va ser compost per penjar al claustre de Sant Domingo juntament 

amb l’unicorn durant la diada de la festa. (Burguny 1997: 18)
20

  

Les dues composicions que comentarem a continuació es trobaven entre els 

poemes manuscrits conservats o recopilats per Josep Togores, comte d’Aiamans. Resta 

palès, així, l’interès de l’erudit com a col·lector de materials aliens, però també la 

vàlua de Burguny.  Es tracta de dos poemes de circumstàncies. Per una banda presenta 

una quinteta que sembla incompleta perquè tal i com l’editor Ramon Díaz assenyala 

forma part d’un joc que duia a terme juntament amb un altre poeta del moment, Joan 

Salas (Burguny 1997: 23). A través d’aquesta composició Burguny se’ns presenta com 

un poeta molt hàbil i enginyós, capaç de transmetre una idea rotundament i breu. Díaz 

veu en aquest tipus de composicions una mostra de l’interès i del respecte que aquests 

poetes mallorquins tenien pels versificadors populars i glosadors, molt abans que 

l’esperit romàntic els reivinqui. 

 Per altra banda hi ha una quarteta i una glosa, és a dir, quatre dècimes 

cadascuna de les quals acaba amb un dels versos de la quarteta inicial. La 

transcriurem, en part, a manera d’exemple d’aquest tipus de poesia perquè tracta de 

                                                           
20

Segons aquesta mateixa font l’unicorn, segurament, es coneixia popularment com «s’alicorn» i era una talla 

tenia l’origen en un gran faristol de bronze del segle XIV, probablement construït a Gènova, que els dominics 

tenien al cor de l’església i en el qual destacava la imatge d’aquest animal fabulós. En ocasió de festa grossa, 

els frares vestien l’unicorn de manera grotesca, sobre el pit li posaven una poesia satírica o burlesca al·lusiva 

a la celebració i el col·locaven a l’entrada del convent, per a diversió de la gent que passava. En aquest cas, 

l’unicorn, que anava disfressat d’estudiant, defensava la puresa immaculada de Maria, de la qual ell mateix 

s’ha convertit en emblema, i atacava aquells qui acusaven els dominicans de ser-ne contraris. 
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tema lul·lià, amb la qual cosa, a la vegada que exemplificam la seva poesia, mostram 

la controvèrsia lul·liana: 

«QUARTILLA 

Salomó de salomons: 

en vostro poder confio 

que dareu a mestre Pio 

bon despax en es botons. 

 

GLOSA 

5 Oh! Sant, santíssim hermano 

Ramon Llull, màrtir, beato! 

Yo us vuy, tant car com barato, 

servir sempre en quant humano, 

perquè un cert barbat paysano 

10 ha llegit en breus renglons, 

que donareu dos dobblons 

perquè uns volandos, volant, 

vos anassen pubblicant 

Salomó de salomons. 

 

15 Segons axò, vós sabreu 

tot s’Art General de cor; 

fins y tot sabreu fer or, 

y no peca qui no u creu. 

Escapsau y dau arreu, 

20 pues jo he cobrat tal brio 

que puch jurar, com som Pio, 

que res m’ha espantat del món. 

O Sant beato Ramon!, 

en vostro poder confio.» (Burguny 1997: 199-200) 

 

Tot junt, un poeta satíric, autor de poemes de circumstàncies que mantenen 

semblança amb una de les línies poètiques de Guillem Roca i Seguí. De fet, tots dos 

autors comparteixen el gust per les parèmies, un mateix tipus de lèxic, les mateixes 

locucions o frases fetes, els tipus d’estrofa i la finalitat festiva de la seva poesia. 

 

 

 

4. MIQUEL FERRER I BAUZÀ (Palma, 1770-1857) 

Periodista, poeta, i religiós trinitari, Miquel Ferrer i Bauzà estudià a la 

Universitat Literària de Mallorca, de la qual fou catedràtic de Filosofia (1795-1816). 

El 1835 fou exclaustrat i es reclogué a la Vileta (Palma), on participà en la construcció 

de l’església. Durant la Guerra del francès destacà per la defensa aferrissada de 

l’absolutisme; a causa d’aquesta actitud s’enfrontà amb les autoritats civil i 

eclesiàstiques, i no dubtà a servir-se de la predicació, i especialment, del seu Diari de 

Buja per proclamar les seves idees. Ben aviat es convertí en un personatge popular. 

També es distingí en la reacció absolutista el 1814, i el 1822 per la publicació d’un full 

anticonstitucional que li valgué la reclusió al castell de Bellver. És autor d’una obra 

copiosa, en bona part inèdita i dispersa, que comprèn obres de caràcter teològic, 

filosòfic, moral, miscel·lani i satíric, sovint en català col·loquial, llengua de la qual 

publicà una ortografia. El trobam com a autor de diverses composicions satíriques que 

sovint posen un punt graciós i punyent a la situació que expliquen. És molt coneguda 
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la seva composició Goigs del B. Antoni Magre, advocat per los qui volen casar-se.
21

 

Entre els seus poemes circumstancials transcrivim el fragment següent perquè el 

consideram prou representatiu del seu estil poètic (Renom 1998): 

«CODOLADA A LOS PADRES CARMELITAS SOBRE UN SERMÓN QUE PREDICÓ EN 

MOSCA, CHUYETA, AUTOR EL P[ADRE] FR[A] MIQUEL FERRER, TRINITARIO. 

 
‘Norabona, Carmelitas! 

Quina ventura! 

Ateneu que si axò dura 

sereu ditchosos. 

5 Dexau xerrar ets envejosos: 

axò vos convé. 

Es xuyetes heu menester, 

perquè sou richs, 

nobles, leals y antichs, 

10 conforme diuen. 

Si ets altres frares se’n riuen 

tenen motiu; 

perquè no poreu fer es niu 

en tan bon lloch. 

15 Ya veig Elias y Enoch 

venir corrents, 

demostrant-se molt contents 

tenint tal gent; 

alabant es pensement 

20 de qui els ha eumesos: 

ells sempre seran atesos 

a lo que heu fet. 

Vamos, que heu goñat es plet: 

teniu rahó. 

25 Tots a trompons: Bosas, Piñas, 

Aguilons, vamos! Dedins! 

Si vos pósan pasquins 

no vos importa. 

Tocau prest, obriu se porta 

30 en vendran més. 

Fereu femer de doblers 

si vénen tots. 

Corregudes, salts i bots, 

Vat-los-t’equí. 

35 «Vamos, entrem, anem-[h]i», 

diu sa camalta, 

quatra sous per qui no ralla, 

crits y bordell. 

Gran sempentes y tropell, 

40 tots ne rebran. 

Serà la música y orquestra 

com vos diré: 

sa cama d’ase primer, 

quatre bens 

45 de flautes, sinch o sis qüerns, 

catorse corns. 

Fusells, pistolas y trons, 

tot pes xuyetas. 

Tocàvan cuatre trompetas 

50 devant, devant. 

Se n’aniran demostrant, 

                                                           
21

 Miscel·lània Bover, XII, pàg. 232; n’hem fet esment en relació a l’obra de Tomàs Aguiló i Cortès. 
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tots alegria. 

Valga’m Déu, quina armonia, 

 dexam-la estar. 

55 Vejem qui ha de predicar  

en tal funció. 

Se Mosca ha de fer es sermó, 

sia com sia, 

perquè s’altre gent què diria 

60  fos estern. 

Ell fa fred perquè és d’hivern, 

tapau-vos bé. 

En aquesta gent des carrer 

comensau-lo. 

65 Que surti el pare prior 

per fer la capa, 

se Mosca es cul se tapa 

en set flasades. 

Yo veig que dóna miradas 

70 a totas parts. 

e val de mil mañas y arts 

per fer-o bé. 

Oh! Quina retòrica té! 

Quines figuras! 

75 Valga’m Déu quinas figuras 

fa tan al viu! 

Molt sèrio està, y no riu. 

Mire’l, Rafel! 

Pareix un àngel del cel  

80 o un serafí. 

Cosa millor no·s pot dir, 

que lo que han duit. 

Anau prest dins es bescuit 

que ya ha acabat; 

85 allà dins se n’és entrat, 

tots anem-i, 

per beure y donar-li 

la enhorabona.»
22

 

  

 

5. GABRIEL NADAL I HUGUET (Felanitx, 1747-Palma, 1829)
23

 

De família pagesa, Gabriel Nadal i Huguet decidí dedicar-se a aprendre 

gramàtica i, acte seguit, estudià teologia i filosofia a Palma. Inicialment, cap a 1770, 

va rebre la tonsura però, ben aviat, abandonà aquesta decisió i es va examinar de notari 

l’any 1791, tot començant a exercir a partir d’aquest moment. L’any 1772 es casà amb 

Maria Bunyola i va tenir tres filles i un fill. És autor de poemes satírics que es poden 

trobar dispersos en el mateix tipus de testimonis en què localitzam obres de Guillem 

Roca. A més, va escriure un Tractat d’Aritmètica y Geometria pràctica i és autor d’un 

noticiari que abraça des del 1749 fins el 1828. Així mateix, inicià una recopilació de 

notaris mallorquins que fou continuada pel seu fill i publicada, en part, al «Diario 
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 Furió A(M)-51, pàg. 2 i també  Miscel·lània Pasqual, II, 379-380. 
23

 Com que Guillem Roca i Seguí s’intercanviava versos amb aquest autor hem aportat part d’aquesta 

informació, que és necessària per entendre qui és el destinatari dels poemes, juntament amb les composicions 

[56], [57] i [58] de la present tesi; per a la informació sobre l’autor vegeu Llabrés 1959: 322-323; Simó 

1990: 199-202. 
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Constitucional» (1822) i al «Diario Balear» (1826). Entre els càrrecs que exercí hi ha 

el de batlle del barri del Call l’any 1780, i també fou escrivà de la Inquisició. 

Quant als seus poemes satírics hem de destacar que segurament era prou popular 

i que, com s’explica a l’apartat de la present tesi dedicat als poemes de circumstàncies 

de Guillem Roca, devia compartir amb aquest autor poemes en forma de carta, ja que 

les composicions de Roca numerades com a [56], [57] i [58] són respostes o 

invitacions a escriure que Guillem Roca fa a Gabriel Nadal; fins i tot en una 

d’aquestes queda de manifest que la seva relació no es troba en gaire bon moment: 

 

«Amich y molt señor meu,   

altra pic en vers li parla, 

el qui a ses prosas no reb, 

resposta bona ni mala. 

5 Aquell que per duas voltas, 

tingué l’honra mil vegadas, 

de soyar-vos es llensols, 

 enbrutar-vos ses tovallas. 

Aquell qu·allí va lograr 

10 en tantas de codoladas, 

el gust d’alternar ab vós, 

y ríurer de tots els altres. 

Aquell qui volgué parlar 

ab vós en llengos tant vàrias, 

15 que ya heus entenían tant 

com els qui vos escoltàvan. 

Aquell qui vos posà al cap 

de apendre es grec, y tem ara 

el que anant darrera el grec 

20 no perdeu la Tramuntana. 

Aquell qui perca va anar 

a menjar-vos una espal·la, 

are li feis espal·leta 

cuant veis que va ala baxa.» [La negreta és nostra] 

 

Si el comparam amb la resta d’autors satírics, notam que Gabriel Nadal és hàbil i 

eloqüent i que les seves composicions no semblen improvisades. Devia tenir també un 

cert reconeixement entre els poetes del moment per tal com el comte d’Aiamans recull 

entre els seus papers dos poemes seus que no hem localitzat en cap altra font.
24

 És 

freqüent, a més, trobar composicions seves relacionades amb esdeveniments del 

moment que provocaven un cert enrenou entre la ciutadania. D’aquesta manera, per 

exemple, el 1809, amb motiu d’un ban que prohibia entrar els morts descoberts a 

l’església, escriu el poema començat pel vers Señor custos de la Seu que, a més, és una 

composició que té resposta per part de l’interpel·lat: el custos de la Seu diu.
25

 També 

sembla que era prou popular a Palma el seu poema començat per Ses mongetes 

s’aconsolen, on satiritza en relació a les monges de Consolació.
26

 Altres vegades posa 

una nota festiva i irònica a una situació controvertida del seu moment; és el cas del 17 

d’abril de 1813 en què es llevaren del claustre de Sant Domingo els quadres que 

representaven els xuetes i se substituïren per altres; entretant, un personatge de l’època 

publicà un article de diari comentant que no s’havien llevat les teranyines de la paret i 
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 Es tracta dels poemes començats per Qui beu dos dobles de vi i Amigo meu si me apures. 
25

 Miscel·lània Pasqual, XIX, pàg. 210. 
26

 Miscel·lània Pasqual, I, pàg. 258. 
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Nadal li contesta amb un poema, que exemplifica l’ús que ell sol fer de la poesia.
27

 

També, l’1 d’agost de 1814, amb motiu de la caiguda de la Constitució, Nadal posa 

una nota punyent a la situació a través d’una dècima: 
 

 

 «Vuy es campanar va ple; 

de ses campanes fan trozos, 

fins a fondre es moll des osos 

dels inimichs en la fe. 

5  Ells tots fan ya cara de ... 

(cualcú pens que me entendrà). 

Que lei fàsan que si va 

la cosa com fins aquí, 

los vendrà el seu Sant Martí 

 10 i pens que no tardarà.»
28

 

 

I encara ironitza sobre diversos personatges de l’època, l’any 1824, quan es 

feren a l’escala del Consolat uns llocs per col·locar-hi estàtues i Nadal es demanà 

quins personatges llibrescos o reals eren dignes d’ocupar aquelles capelles: 
 

 

«AÑO 1824. HAVIÉNDOSE FABRICADO DE NUEVO LA SALA DE SECCIONES DEL REAL 

CONSULADO DE ESTA CIUDAD, AL SUBIR LA ESCALERA EN LA ANTESALA O VESTÍBULO SE 

HICIERON 4 NICHOS PARA COLOCAR EN ELLOS QUATRO ESTATUAS Y NO HABIÉNDOSE ESTO 

VERIFICADO COMPUSO D[ON] GABRIEL NADAL LAS SIGUIENTES: 

 

A se Llonja han fabricat 

quatra ninchos a s’escala, 

perquè pujant a se sala 

estiga més adornat. 

Però molts han reparat, 

axò si serà descuit, 

o si des cap los és fuit 

es posar-hi cuatra sants, 

el pas de qui ni ha tants 

que tenen es nincho buit. 

 

            (...) 

 

Yo trob que convendrà més 

posar-hi procuradors, 

triant cuatra dels millors, 

qui manetjen més diners. 

Y dels que trafeguen més 

ab asuntos de dins Cort, 

sia bañut, sia sort, 

sia condret o afollat, 

sols que tenga habilidad 

                                                           
27

 Miscel·lània Bover, VII i Miscel·lània Pasqual, I, pàg. 333. Sempre serà de moxinas. EL SÁBADO SANTO 

17 DE ABRIL DE 1813 POR LA NOCHE, FUERON QUITADOS LOS SANBENITOS O RETRATOS DEL CLAUSTRO DEL 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO, QUE REPRESENTABAN LOS JUDAIZANTES SENTENCIADOS POR LA 

INQUISICIÓN. HUBO UN CIERTO SUJETO QUE PUSO UN ARTÍCULO COMUNICANDO EN EL PERIÓDICO BALEAR, 

CRITICANDO A LOS P. DOMINICOS PORQUE NO HABÍAN QUITADO LAS TELARAÑAS DE LA PARED DONDE 

PENDÍAN DICHOS CUADROS Y EN SU LUGAR HABER COLOCADO OTROS SANTOS. DON GABRIEL NADAL NOTARIO 

CONTESTÓ A LA SÁTIRA CON ESTAS.   
28

 DÉCIMAS A LA SUSPENSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (1814), Miscel·lània Bover, VII, pàg. 6. 
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de sabrer plomar un tort. 

 

Quatre agens, es més famosos, 

trob que si han de posar, 

però no los han de triar, 

des que són mes embuyosos. 

Aquets seran molt ditxosos 

perquè ningú los iguala. 

Y al pujar a se sala 

serían molt bonas vistas 

veura es cuatra Evangelistas 

per el radó de la escala. 

 

 

(...) 

 

Axò està molt pensat, 

se dificultad està 

a quals hey han de posar, 

que no es quex es consulat. 

Y cualqú ha opinat 

que se ha de posar es primer, 

un tal Jusep Puigservé, 

que està a se capelleria, 

y es segon eser podria, 

es sastre Buñol Faner. 

 

(...) 

 

Fins aquí he esplicat 

lo meu modo de pensar 

pero el Real consulat 

resoldrà lo que voldrà.»
29

 

 

 

 

 

6. GUILLEM ROCA I REUS (Palma, 1793-1852)
30

 

Fill de Guillem Roca i Seguí, Guillem Roca i Reus fou un personatge popular al 

seu temps, sobretot pel seu Poema satíric contra el vici i la mala costum del beure. És 

autor d’una poesia ben treballada que abraça temes que van des de la política fins a la 

sàtira contra persones concretes, passant pel vessant eròtic. Alguns dels aspectes més 

destacats de la seva personalitat i de la seva obra impresa s’expliquen juntament amb 

la biografia del seu pare, concretament al capítol tercer d’aquesta tesi. A continuació, 

però, aportarem l’inventari dels seus poemes inèdits que hem pogut localitzar en 

manuscrits. D’aquesta manera començarem a bastir una idea general de la importància 

de la seva poesia. 

En primer lloc, Guillem Roca i Reus és autor d’un extens poema eròtic titulat La 

Cabronària, que es troba manuscrit en uns documents propietat de Manuel Oliver, 

descendent dels Roca. De fet, es tracta d’un conjunt de fragments que devien formar el 
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 Miscel·lània Bover, VII, pàgs. 16-17. 
30

 L’obra de Guillem Roca i Reus és, des del punt de vista de l’autora d’aquesta tesi, urgent d’editar. La seva 

biografia controvertida s’explica a l’apartat dedicat a la biografia del pare, per tal com es pretén demostrar 

que els Roca eren, en conjunt, una família polèmica. 
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poema i que l’estudiós Jaume Vidal Alcover, que realitzà una tesi de llicenciatura 

sobre la seva poesia, es va esforçar, debades, per intentar reconstruir. És a través 

d’aquest poema, i seguint Vidal Alcover, que podem afirmar que Roca i Reus adopta 

un to directe en la seva poesia eròtica (Vidal 1971). 

Segonament, hom conserva tres poemes extensos de tema polític. El primer té 

per primer vers El més atent servidor i porta com a encapçalament «Memorial de don 

Guillermo Roca para salir de milicias urbanas».
31

 Un altre poema d’aquest tipus és de 

1824, comença pel primer vers Ja quedam ben satisfets i porta l’encapçalament «A la 

bona elecció feta en 1824 del síndich don Juan Mariano Togores, advocat, y dels 

diputats Jusep Capdebou y Jusep Ramis, à[lia]s Beateta, los cuals se cedexen 

mútuament las sevas donas, compongué don Guillerm Roca las siguents dècimas».
32

 

El tercer poema és de 1846 i té per primer vers Aquest añy d’estreñedat i el seu 

encapçalament explica el següent: «Al señor alcalde y señors retgidors de 

s’Ajuntament de Palma, destituïts y encausats en lo añy 1846 perquè pensaren que 

devían observar se Constitució que tots havían jurada» (Roca i Reus 1847). 

Un altre tipus de composicions són les codolades. Amb aquest tipus d’estrofa 

recull crítiques a personatges del seu temps escrites amb molta gràcia. Concretament 

localitzam la començada pel vers Ab poca dificultat, que porta com a encapçalament 

«Crítica en vulgar al abogado D. Juan Mariano Togores. Su autor D. Guillermo Roca. 

Codolada. L’amo·n Pere a se madona Juana» i també la començada pel vers Perquè 

vegeu que som dona, que porta l’encapçalament «Contestació de se mestressa Juana a 

l’amo·n Pere con motivo del casamiento que en 13 de agosto de 1831 hizo d. José 

Billón, hijo del conde palatino con María Reus que lo era de un fideero, salió la 

siguiente codolada».
33

  

Un altre grup de composicions són les dècimes satíriques. En total en conservam 

quatre contra el domer Fiol que comencen pel vers Un molt vey y rich homo; també hi 

ha la sèrie de dècimes començades pel vers Com ell se veu festetjar.
34

 

Cal esmentar també una sèrie de composicions molt breus que són sàtira contra 

persones concretes: Set doctors hey ha a la casa que porta l’explicació «De don 

Guillem Roca, Micer, an els Verd, família numerosa de doctors»; Un quadrat qui 

rossega encapçalat per «Des matex a don Jusep Quadrado, mahonès, canonge de 

Mallorca, de resultas de sa conquista de Maó»; i, en castellà, Mateo de la Ciutat 

encapçalat per les paraules «Des matex a don Mateo del Canyar, regidor en clase de 

ciutadà, i qui per lo matex hagué d’anar molt de temps devant de tots a s’Ajuntament, 

qui havia tenguda oposició a son ingrés i duia vestit verd y era vanot. Dècima.» 

Guillem Roca i Reus excel·leix, a més, a través dels poemes escrits en paraules 

monosíl·labes. Concretament en coneixem dos: un d’ells, començat pel vers Oh! Tu 

que ab lo teu acer mon cul has fet i és dedicat a «A don Rafel Cerdó, cirugià»
35

. 

L’altre és prou conegut i editat i té per primer vers Tu te’n vas, ve ne Bel des cap de un 
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 Miscel·lània Pasqual, II, 373-378 i dins «Almanaque Balear», 1884, pàgs. 161-166. 
32

 Miscel·lània Pasqual, III, pàgs. 681-683.  
33

 Es localitzen en les fonts següents: Miscel·lània Pasqual, I, pàgs. 641-650; Miscel·lània Pasqual, I, pàgs. 

550-559; Miscel·lània Pasqual, I, pàgs. 659-652. 
34

 Es poden localitzar al fons de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya: Togores i Sanglada, Josep de. 

Fons literari del Comte d'Aiamans, 1600 i 1930. Biblioteca de catalunya. Signatura 49.9"16/19". 
35

 Miscel·lània Pasqual, III, pàg. 384 
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poch i porta la informació següent: «En el año 1828 don Guillermo Roca compuso los 

siguientes versos en vulgar mallorquín a una dama llamada Ysabel» (Vall 2004b)
36

. 

En conjunt es tracta d’una poesia satírica relacionada amb el context històric i 

social, que utilitza el tipus d’estrofa de moda a l’època. 

  

7.  JOAN SALAS I COTONER (Palma,  1741-1817)
37

 

Aquest membre destacat de la noblesa mallorquina fou poeta i dramaturg. Joan 

Salas i Cotoner es dedicà a la carrera militar i assolí el grau de brigadier el 1795. Tenia 

coneixements de les matemàtiques, l’astronomia, la pintura, la numismàtica i sembla 

que, en aquest sentit, va ser autor de diverses obres que quedaren inèdites. Pel que fa a 

la poesia és autor de composicions en català i en castellà que resten disperses en 

manuscrits del segle XIX. La Miscel·lània Pasqual li atribueix «un poema serio de más 

de mil versos titulado Juegos de los niños».
38

  Com a dramaturg és autor del drama 

Marc Antoni, avui il·localitzable que tracta sobre la caiguda en desgràcia el 1808 del 

ministre Miquel Gaietà Soler (Mas 2012: 240). De fet, és autor d’importants dècimes 

satíriques sobre aquest tema: Salas signà nombrosos poemes contra Soler i els seus 

protegits, motiu pel qual polemitzà llargament amb l’escriptor Guillem Roca i Seguí. 

Però, segurament, abans d’aquesta polèmica, Roca i Seguí ja l’havia provocat a través 

dels seus poemes. Concretament la composició que en aquesta tesi numeram com a 

[32] és una befa d’aquest personatge a través d’una anècdota humiliant per a ell: 

mentre passava la processó del Corpus Joan Salas es trobava distret i el capellà que 

portava la massa amb la qual imposava el silenci entre els concurrents li va pegar un 

cop fort sobre el cap, tot passant per alt el seu origen noble. Roca explica la situació en 

vers i, a més, porta la burla a l’extrem a través dels pensaments en estil directe de Joan 

Salas davant el fet. El cas demostra com la poesia és també una eina al servei de la 

realitat social i política i com a través d’aquest gènere es duen a terme les polèmiques 

més complexes.  

De fet, Guillem Roca i Joan Salas protagonitzen una de les picabaralles més 

enceses del moment en relació a la caiguda de Soler, ministre mallorquí que havia 

atorgat càrrecs públics als seus amics i protegits independentment que es trobassin 

capacitats per exercir-los. Salas denuncia aquests fets amb dècimes infamatòries molt 

cruels, en què sentencia a mort aquests personatges i els insulta retraient les debilitats 

físiques de cadascun. Roca es posa de banda dels atacats i rebat verbalment Salas. 

Tanmateix, Joan Salas, com a poeta és de paraula lleugera i directa, tal i com 

demostren les altres composicions que exemplificam a través de la següent:
39
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 Miscel·lània Pasqual, V, pàg. 112; Miscel·lània Bover, V, pàg. 283. 
37

 En els manuscrits que s’han revisat per realitzar l’edició crítica de Guillem Roca i Seguí hem pogut 

localitzar els següents poemes d’aquest autor: A la forca en Montserrat, (MB, V, 332), Atlote de aquest 

carrer (A(M).51), Al·lota: portal, carrer. (Arxiu Aiamans i MB VII, p. 53), Carabase de Bel·lem (Arxiu 

Aiamans), De qui no sap baillar (Arxiu Aiamans), Per morrió tens un ambut (Arxiu Aiamans i també MB, 

V, 329), Si de beyes un eixam (Arxiu Aiamans), Si es trofeos no són mase (Arxiu Aiamans i també MB, V, 

329), Un cavall s’és fet camell (Arxiu Aiamans) i Vós sou actiu y pasiu (Arxiu Aiamans). Les dades 

biogràfiques de Joan Salas s’han obtingut a través de Bover 1868, II: 337 i Diccionari de teatre de les Illes 

Balears II, 184-185. 
38

 Miscel·lània Pasqual, VI, 186. 
39

 Miscel·lània Bover, VII, 53. 
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«ESTANDO EL POETA DON JUAN SALAS EN LA VILLA DE DEYÁ, ENTRÓ EN UNA CASA 

HALLANDO EN ELLA UNA MUCHACHA RECIÉN CASADA QUE ESTABA HACIENDO AJOBLANCO 

(AYOLI) Y LE DIJO LA SIGUIENTE DÉCIMA: 

 

Atlota, portal a carrer 

per allà ahont passa cualsevol. 

Si al cas, cap des caragol 

a ton marit voldràs fer, 

5 fer des teu c[ul] un murter, 

yo des meu c[ul] faré masa, 

y veuràs ab quina trasa 

ferem tots dos bon ayoli. 

Y si et pec un tibi soli 

10 nou mesos estiràs grasa.» 

 

 

8. ANTONI MARIA SERVERA I BRU (Palma, 1779-1838) 

Antoni Maria Servera i Bru és un altre dels autors de qui els manuscrits 

mallorquins del segle XIX reprodueixen poemes en repetides ocasions. L’erudit 

Joaquim M. Bover explica que Servera i Bru de ben jove ingressà a l’orde de Sant 

Francesc de Paula de Palma, amb la qual cosa ens trobam, altre cop, davant d’un 

eclesiàstic que es dedicà a la literatura, concretament al teatre i a la poesia (Bover 

1842: 184). Personatge culturalment inquiet, es relacionà amb les tasques 

lexicogràfiques de la Reial Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País. Entre 

1817 i 1820 va viure a València. Una vegada exclaustrat anà a Amèrica i en tornà el 

1833. En el camp del teatre destaca bàsicament com a autor o traductor i, en aquest 

sentit, es trobava en contacte amb un grup d’afeccionats als quals proporcionava 

originals (Mas 1986: 275-281; Fàbregas 1978: 89). En relació a la seva obra dramàtica 

escau comentar el que n’indica Joaquim Maria Bover, per tal com esmenta que fou 

Guillem Roca i Reus qui li féu conèixer les obres: [Servera és autor de] «Poesías 

varias en mallorquí t. 4 Ms. que nos hizo ver el Dr D. Guillermo Roca; y comprendía, 

entre muchas composiciones suyas, las traducciones del castellano de las comedias 

que tituló Es metge a garrotades, Estatua fingida, Me’n vaig a Madrid» (Bover 1842: 

184).  

Si fem esment a les seves poesies, Bover destaca: «Entre sus poesías inéditas 

hay una que prueba la gran paciencia que tuvo al escribirla y el mucho trabajo que le 

costaría la composición en monosílabos de los ciento setenta y cuatro versos de que 

consta. He aquí el principio: 

 

«Es joc en perd a molts, si un se’n fa ric. 

No cau tal sort en mil añs més que un pic: 

com un pas que vaix fer l’añy de se neu; 

el te cont pes teu llum, si no·t sab greu. 

5 Ya sent que dius bax bax ¡Quin cas tan nou! 

Gall com més vey és, més bo fa es brou. 

És un cas que sé cert no·l t’he dit may: 

tu ya saps que yo vaix molt a can Blay; 

hey véns de cuant en cuant y veus què feim; 

10 em tres glops de bon vi de tot mos reim. 

Tal mal pic feim un joc y saps cual és: 

és pues es cas que en Vich li surt es tres. 

Es qui du es joch és ell, me surt un deu, 



 69 

li pos vint sous, un dos y un sis me treu. 

15 En pos vint en es sis, tres en es dos; 

surt un set, yo no el vuy y el prenc. 

Surt un as, surt un rey: tots dos són bons. 

Surt un cinch, pos un sou: vols fer-te trons.»
40

 

 

A part d’aquest poema extens en monosíl·labs, també la Miscel·lània Pasqual
41

 

reprodueix un altre poema monosil·làbic que té per primer vers: Tu em dius que tot va 

bé y jo em muir de fam. En conjunt, per tant, ens trobam davant d’un autor que 

s’adscriu clarament en la línia de l’Experimentalisme lingüístic propi dels corrents 

il·luministes o il·lustrats. És ben segur que una recerca exhaustiva aportaria més dades 

de la seva activitat literària. 

 

9. JOSEP TOGORES I SANGLADA (Palma, 1767-1831)  

Josep Togores i Sanglada destaca en primer lloc com a poeta i il·lustrat però 

també pel paper que desenvolupà a la Mallorca del seu temps, plena de problemes 

polítics, econòmics, ideològics i culturals: intervingué en la Guerra Gran contra 

França (1793-1795) i el 1812 es traslladà, des de Mallorca, a la Península Ibèrica 

amb les tropes expedicionàries que lluitaren al País Valencià i a Múrcia. A més, 

gestionà diversos àmbits de la vida pública del seu temps. Concretament fou 

president de la Junta de Defensa de les Illes Balears i vocal de la Junta Central 

Suprema, i formà part de la comissió encarregada de preparar la convocatòria de les 

Corts de Cadis. Per altra banda, entre l'agost del 1820 i el març del 1821 fou 

governador militar interí de Menorca, i allà es relacionà amb Antoni Febrer i 

Cardona. Mas i Vives el defineix de la forma següent: 

 
«Ell mateix fou un personatge força carismàtic i en molts aspectes representa el sector més 

renovador del seu grup social. Sempre  preocupat per assimilar els nous plantejaments político-

econòmics, reflecteix les inquietuds de la Il·lustració i l’assimilació, fins on era possible sense 

renunciar al seu estatus social, de les tendències liberals, a vegades filojansenistes, que tant de 

paper jugaren en la transformació de l’Antic Règim. (...), per tant, exemplifica, amb una abundor 

de matisos que molts pocs mallorquins més podrien presentar, els trets, tan conflictius, d’aquells 

anys. A més, sovint es va trobar en situacions d’exercici del poder o de gestió pública que 

determinaren les formes de vida dels seus contemporanis.» (Mas 1994a: 10) 

 

Com s’explica en el capítol d’aquesta tesi dedicat a la biografia de Guillem Roca 

i Seguí, els dos personatges es relacionaren a nivell professional i social. 

Concretament, a partir de 1795 en què Togores lluità per aconseguir el títol de comte 

d’Aiamans, compta amb els serveis de l’advocat Guillem Roca i coincidiren, a més, a 

la Reial Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País (RSEMAP). Quant a les 

afeccions literàries segurament també coincidien, encara que no tenim constància que 

les compartissin, ja que tots dos escriviren poemes en català, i Togores potser va 

traduir les Noches lúgubres, de José Cadalso (1741-1782), i obres d'autors clàssics que 

Roca posseïa a la seva biblioteca.  

És ben segur que Togores és el més singular dels poetes de l’època de Roca per 

tal com va poder exercir un cert mestratge sobre l’obra d’altres autors, com Domingo 

Tous.A més, entre les seves notes Togores servava poemes que han arribat fins a 

                                                           
40

 Aquest poema es recull a la Miscel·lània Bover, volum VII, pàgines 226-335 i porta l’encapçalament 

següent: Añy 1831. Una jugada a canet motiva el asunto que explica el poema de monosílabos siguent. 

Compost per D[o]n Antoni Maria Cervera. 
41

 Miscel·lània Pasqual, I, pàg. 600. 
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l’actualitat únicament per aquesta via. Es tracta de poemes d’autors cultes però també 

de cançons que havia sentit cantar a part o banda, la qual cosa suposa un cert interès 

per la cultura popular que els romàntics encara tardaran anys a manifestar. Tanmateix, 

durant les seves estades a les possessions de Llucmajor i d’Artà Togores devia tenir 

contacte amb la literatura de transmissió oral. En aquest sentit, d’entre les cançons 

populars que li interessen en transcriu alguna de lírica, però mostra preferència per les 

enginyoses, satíriques i humorístiques; en general sempre recull cançons curtes 

─corrandes o gloses─ i mai no transcriu cap romanç, per exemple. Devia sentir 

admiració pels glosadors illetrats que improvisaven i ell mateix feia de glosador 

ocasional tal i com es demostra en les cartes al seu germà.  

Encara que demostra molt d’interès per tot aquest substrat popular, Togores 

destaca per les seves composicions més cultes, en els quals era molt exigent. La millor 

manera de comentar la seva poesia és, sens dubte, partir de la classificació que el seu 

editor Joan Mas i Vives proposa a la introducció a la seva obra. La seva primera 

activitat literària es documenta durant l’estada a Madrid, en una etapa de formació 

(1789-1790), en la qual destaca com a adaptador de Cadalso i Boileau; aquests dos 

autors també figuren a l’inventari de la biblioteca de Roca i Seguí. En aquest sentit, 

una part de la literatura que escriu li serveix per expressar els seus sentiments, per 

divertir-se i per combatre el desànim. En altres moments, en canvi, fa de la poesia una 

eina d’estudi, un exercici intel·lectual. D’aquesta manera, encara que parteix de 

l’espontaneïtat no defuig la preocupació estètica i revisa acuradament els textos que 

produeix. Un altre tema de la poesia de Togores és el sentimental i amorós, que es pot 

relacionar amb la seva particular vida sentimental. Hi trobam els convencionalismes 

arcàdics i el bucolisme amorós, barrejats amb l’enyorament de Mallorca i l’amor per 

l’esposa. Un dels poemes més representatius d’aquesta temàtica és el que imita una 

traducció que ha fet d’uns versos de Cadalso i que titula «[48] IMITACIÓ: 
 

Aquells uyets tan negres 

de n’Ayna Puigdorfila, 

el garbo de na Salas, 

la blancor de na Mira, 

l’agradosa presenci 

d’aquella tenra viuda 

sovint de pler m’encenen 

y m’úmplan d’alegria; 

però tu, uys y garbo, 

color, presenci fina, 

tot enb u m’arrebàtan 

y em pòsan a la vista 

que cap, ni totas juntas, 

t’arríban a tu... nina.» (Togores 1995: 103) 

 

El següent apartat en què Mas i Vives classifica la poesia de Togores és 

l’eròtica; es tracta d’un erotisme propi del Rococó i lligat a l’humorisme i a 

l’hedonisme. També fa poesia filosòfica i didàctica, en la qual té present el Docere et 

delectare horacià. La Il·lustració prioritza ensenyar per sobre de divertir, mentre que el 

Neoclassicisme posa el fet de divertir en primer terme. Dins aquest afany didàctic hi 

ha poemes com les sàtires contra les dones presumides, contra les nines destinades als 

convents i contra l’afany d’emparentar els membres de la noblesa; en aquests casos 

l’afany didàctic parteix d’una anècdota. Hi ha un altre conjunt de poemes, però, que 

tenen un nivell més alt d’abstracció i fan referència, per esmentar algun exemple, a la 

superioritat de la natura per sobre de l’art o, també, debaten sobre temes ortogràfics. El 

poema [201] és una mostra excel·lent d’aquesta literatura filosòfica: 
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«[201] 

ANACREÒNTICA 

Quina hermosura!, 

quina bellesa 

és vèurer l’estesa 

que fa la natura, 

com la neu pura 

amoilla i l’escampa 

per nòstron profit! 

Qui·s l’atrevit 

qui pint un·estampa 

en tant d’esperit, 

que del seu pinzell 

surta un taulell 

tan blanch y polit?» (Togores 1995: 311) 

 

Togores també tracta temes illencs i es fixa en el més insignificant, trivial i 

circumstancial. Aquesta manera de fer és pròpia de la poesia rococó; són 

composicions de to menor, en versos curts, que expliquen anècdotes de l’àmbit privat 

illenc; poemes a l’amistat i als amics en què, satiritza sobre les petiteses diàries i sobre 

les persones concretes. Poetitza sobre tot allò que li interessa, i adreça nombrosos 

poemes a diferents interlocutors, alguns dels quals són o bé poetes o bé persones 

destacades del seu entorn immediat. En aquest sentit, per ventura escau reproduir dues 

dècimes, numerades com a [102] i [105], en què es debat amb altres poetes del 

moment que estudiam en aquesta tesi: 

«[102] 

   EN VISTA D’UNA DÈCIMA DE JOAN SALAS 

Capítol qui sovint erra 

ha ficat la banya i diu 

que son més antich empriu 

és de fer els ous en terra, 

per lo tant declara guerra 

a los cànons més sagrats, 

donant los canonicants 

tant a mascle com femeilla, 

puis té·n Virell i Vireilla 

la Seu plena d’ous manats.» (Togores 1995: 167) 

 

 

«[105] 

Senyor Tomàs Aguiló, 

la Rondaya mallorquina 

és per mi cosa tan fina 

qu·en volria ser l’autor. 

No som estat escriptor, 

però encar·heu provaria 

si vostè com jo volria, 

em digués per quin motiu, 

per quinas reglas o empriu 

ha fixat l’ortografia.» (Togores 1995: 169) 

 

En resum, i en paraules del seu editor, «La poesia forma part del món del lleure, 

del sentiment o de la diversió. Un món gairebé privat, però sovint ple de refinament i 

delicadesa. Això és el que mostren alguns dels seus poemes. En d’altres, el caràcter 

puntual del motiu argumental i la improvisació hi són presents, i això els fa més 

trivials.» (Togores 1995: 31) 
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10. DOMINGO TOUS I MASSANET (Artà, 1779-1854) 

Un altre autor que mereix la nostra atenció és Domingo Tous i Massanet (1779-

1854), editat per Jaume Guiscafrè en el volum Poemes i cartes (1999). En aquest 

sentit, Domingo Tous forma part dels autors l’obra dels qual sí que ha estat editada. 

Domingo Tous, religiós franciscà i posteriorment prevere, germà de fra Rafel 

Tous, conegut per les dècimes desbaratades, dugué a terme una intensa labor social i 

religiosa. Fou també a partir de 1826 administrador dels béns de Josep Togores i 

Sanglada, comte d’Aiamans, amb qui compartí la tendència ideològica del liberalisme 

moderat. Des del primer moment en què es relacionà amb el comte, Tous degué estar 

en contacte amb la seva poesia, probablement amb la de producció pròpia i amb la que 

el comte recopilava.  

La primera notícia que tenim sobre la seva activitat literària és del 2 de gener de 

1828 quan declara al seu interlocutor que ell també escriu poemes. En aquesta tasca 

compta amb el suport i l’estímul de Josep Togores, que és sempre el primer lector de 

les seves composicions que revisa, corregeix i critica amb exigència. L’empremta del 

comte resulta tan significativa que és possible que Domingo Tous deixàs d’escriure el 

1830, una vegada esdevinguda la mort del comte. D’aquest període, és a dir, entre 

1828 i 1830, servam vint-i-nou composicions. Tanmateix, però, la poesia devia tenir 

un paper important en la relació entre els dos personatges i resulta curiós que 

Guiscafrè defineixi la relació entre els dos escriptors com una «profitosa influència 

recíproca» i que insisteixi en la voluntat de Tous de «refermar-se com a poeta davant 

el seu preceptor» (Tous 1999, 14). 

A la introducció de Poemes i cartes, en què figura una biografia i algunes dades 

interessants sobre el context, hom fa una anàlisi de la poesia de Domingo Tous ─que 

permet situar-la dins els corrents estètics de la literatura catalana de la Mallorca de 

l’època─, i uns comentaris sobre la relació epistolar entre Tous i el comte d’Aiamans. 

A continuació, s’editen les composicions poètiques de l’autor. El treball culmina amb 

la transcripció de divuit de les cartes que Domingo Tous trameté a Josep Togores entre 

1827 i 1830. Procedeixen, totes elles, de l’Arxiu del comte d’Aiamans, i les 

indicacions que s’hi extreuen ens indueixen a pensar que les cartes conservades no són 

totes les que Tous li escriví durant aquest període, sinó que Josep Togores només 

guardà aquelles que li interessaven. Formen un conjunt força desigual que documenta 

dades d’interès social i cultural de l’època. Es troben lligades majoritàriament als 

poemes i ens mostren un Tous excessivament autocrític amb les seves produccions. 

Tot i aquest valor desigual, però, i a part de l’aportació al coneixement del món 

cultural i social que suposen, esdevenen un testimoni interessant per a la història de la 

llengua i de la literatura. 

Pel que fa a les composicions poètiques es presenten ordenades cronològicament 

i  demostren ─com ja apunta Guiscafrè a la introducció─ la filiació de la poesia de 

Tous al Rococó i a l’Il·luminisme, tot confirmant una tendència pròpia en la poesia 

d’aquesta època en què un poeta escriu composicions que pertanyen a estètiques molt 

diferents sense cap tipus de complex. En primer lloc destaca la poesia rococó. En 

aquest sentit, Domingo Tous escriu alguns poemes de caire anacreòntic que canten als 

plaers de la vida, del vi i de l’amor, que foren temes molt habituals durant la segona 

meitat del segle XVIII; a més, Tous coneix i tradueix un dels màxims exponents 
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d’aquesta línia que és Juan Meléndez Valdés (1754-1817). Resulta molt clar el poema 

numerat com a [6] en què el poeta ja se sent vell per a l’amor:  

«Are, en sa barba blanca 

ja no fas sinó nosa 

ahont se vuye em posa 

perquè som tornat vey; 

5 i per això ha decidit 

dedicar-se al plaer del vi:  

a Baco feré festas 

visitant el seu temple.» (Tous 1999: 47) 

 

Aquesta mateixa línia, la de contraposar joventut i vellesa, es continua veient al 

poema [12] en què la dona s’identifica amb la Musa o inspiració, i al [27], en què a 

més d’insistir altre cop en la seva senectut hi remarca claríssimament el plaer que li 

provoca el vi:  

«Jo, encara que vey sia, 

tals festas molt m’agràdan 

Cupido si me dexa 

tenc Baco.» (Tous 1999: 96) 

 

Si bé Tous treballa la línia anacreòntica, es desmarca, en certa manera, de 

l’arcàdica igualment pròpia del Rococó, en què es narren accions senzilles 

esdevingudes en un país imaginari, en el qual regna la felicitat, la senzillesa i la pau; 

un indret habitat per pastors que viuen en comunió amb la naturalesa. En relació al 

tema de l’amor cal assenyalar que Tous en fa un tractament afectuós i ingenu i una 

exaltació de la sensualitat; l’amor és tractat de manera poc personal, més llibresc que 

basat en l’experiència pròpia; també la sensualitat i l’erotisme refinat propi del Rococó 

es manifesten en les seves composicions, un exemple dels quals són els versos del 

poema [3] següent:  

 
«Pensaments amorosos 

són los primers qui òbran, 

després moltas peraulas  

diuen a crema roba.  

Ja fugen, ja s’encàlsan,  

s’enfónyan com a locas,  

guíscan, crídan, s’amaguen 

y callen quant las tòcan.» (Tous 1999:42) 

 

A vegades, aquestes relacions amoroses s’esdevenen en un entorn perfecte. El 

paisatge hi és tractat d’una manera estereotipada i Mallorca és una mena de locus 

amoenus: aquesta visió de l’espai es dóna especialment a tres poemes: a [2] 

Anacreòntica al bosc de Son Jordi, situat a Son Servera, i on Diana es vol establir a 

causa de la seva bellesa, a [3] A la cova de l’ermita, que a Tous li interessa com a 

escenari idoni per a les relacions amoroses, i a [4]  A l’estany de la Torra, que és un 

marc inigualable per a les festes dels camperols.  També a [10] hi ha una magnífica 

descripció de la muntanya de Randa envoltada d’altres pujols «Y fonts qui régan los 

abres frondosos». Aquest paisatge plàcid i agradable és concret i es localitza en els 

indrets que Tous coneix i estima.  

Domingo Tous ofereix, a més, una visió idealitzada i llunyana de la dona. A 

vegades una dona del camp, com a [15] en què s’abelleix de contemplar l’alegria amb 

què van a matances les pageses «senzillament vestidas,/ però molt netas»; d’altres una 

al·lota «bella» i normalment més jove que ell, i per això ja no només inaccessible, sinó 
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quasi també lluny de qualsevol desig; una dona capaç de captivar amb la força de la 

seva mirada a [14], però en definitiva, llunyana i feta de tòpics. 

Per altra banda podem atribuir al Rococó el Tous més intimista, que poetitza els 

temes quotidians i anecdòtics; en són exemples el poema [15], que és una descripció 

de la matança del porc i del ball que s’hi féu. En tots ells el to adoptat és amable i 

complaent i la ironia és subtil i fina. Al poema [9], per exemple, comunica al comte 

que no anirà a Lloseta sinó que visitarà Son Julià perquè és el que li correspon de fer i 

n’explica el motiu de manera glosada, entre la moralitat i la ironia: 

«Com som cura d’allà, sé 

no som persona melalta 

y dos anys se són passats 

sens per mi ser visitats, 

fumant i bevent perna alta.» (Tous 1999: 54) 

 

Si passam a relacionar la poesia de Tous amb la de Guillem Roca i Seguí, notam 

que només coincideixen en aquest to intimista a través d’alguns poemes que recollim a 

l’apartat dedicat a l’obra de circumstàncies; no existeix en Roca la poesia anacreòntica 

ni l’arcàdica. A més, la visió que dóna del paisatge és prou diferent a la de Tous: mai 

no el descriu amb l’objectiu d’elogiar-lo sinó que només li interessa per situar-hi 

l’acció; això es nota especialment en els poemes de circumstàncies i en les faules; en 

aquestes últimes els indrets descrits es localitzen a Mallorca i força estereotipats. Els 

topònims serveixen a Roca per localitzar la realitat de manera versemblant i no fa 

sortir mai personatges mitològics ni imaginaris. En l’obra de Guillem Roca i Seguí 

l’acció desplaça la descripció: els personatges s’imposen per sobre del paisatge; la 

realitat cruel i incisiva triomfa sobre la ficció i la idealització. Quant al tema de 

l’amor, totes les escenes de galanteig subtil de Tous són substituïdes en els poemes de 

Guillem Roca i Seguí per l’explicació de casos reals que en general deixen ferit un 

dels dos protagonistes. Per a Roca no existeix la plenitud amorosa ni la satisfacció en 

l’amor, que és vist com un joc o com una lluita. Normalment s’hi expliquen amors no 

correspostos entre vídues i oncles, matrimonis socialment desiguals, fadrines que 

cerquen marit,... Només hi ha un poema que ens permet intuir en Roca una mica de 

sensibilitat que l’allunya d’aquesta lluita en què converteix l’amor: es tracta del poema 

[71] en què ens assegura que va ser durant molts d’anys un enamorat no correspost, 

que aquesta malatia li durà vint anys i que ara ha decidit tornar-se emmalaltir en un 

«Camp d’Alaró florit». Normalment transmet el tòpic que el matrimoni perjudica 

l’home, tal i com queda ben clar al poema «Gracis a Déu don Felip». Aquest poema en 

concret ens fa pensar en un text de Tous, concretament el [13] que tracta de les noces 

del notari Marcó, esdevingudes a Lloseta; Tous, però, és complaent i irònic, molt lluny 

de la mordacitat amb què Roca dota els seus poemes.  

Després de l’anàlisi de la poesia rococó, Guiscafrè presenta la poesia il·luminista 

de Tous, aquella en què adopta un to didàctic, reflexiu, de crítica social o filosòfica. 

Són poemes que segueixen, en algun punt, les propostes ideològiques i didàctiques de 

Jovellanos o suposen una reflexió sobre les relacions entre l’art i la natura, d’acord 

amb els postulats del preceptista castellà Ignacio de Luzán. Les composicions d’aquest 

bloc resulten, formalment, més complicades que les anteriors. Un exemple de la 

reflexió filosòfica es troba en el poema [11], en què critica la riquesa i es declara 

partidari de valors com la «beneficència», la «templansa» i la «innocència»; a la 

vegada que reprèn les guerres:  
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«Cuant millor seria que s’ajermenassen 

los homos y, enb amistat no fingida  

la guerra desterrassen!» (Tous 1999: 60) 

 

Una altra de les idees, segurament manllevada de la Poética de Luzán encara 

que també és un tema clàssic, és el de la superioritat de Natura sobre l’Art que podem 

recordar que també tractava Togores. La manifesta en un poema en castellà, el [29]:  

 

«Los hermosos jardines naturales 

que dan a los poetas gran materia 

para sus cantos, dudo que iguales 

toda la escuela seria 

de aficionados a las Musas puedan 

pintarlos cuales son: sólo remedan.» (Tous 1999: 103-104)  

 

Tal i com apunta Guiscafrè, a la seva poesia «Tous rebutja de ple la màxima 

clàssica que feia l’art superior a la Naturalesa, perquè en podia oferir una imatge 

millorada. Es tracta d’una concepció idealista de l’activitat artística força divulgada 

pel Neoclassicisme al final del XVIII i a principis del XIX» (Tous 1999: 26). Escau 

encara comentar el poema [18] en què Tous reflexiona sobre el procés creatiu, 

especialment sobre la dificultat de la inspiració: «fas vots a la Mussa mia/ y ella me 

dexa tot sol» i la seva decisió racional de deixar d’escriure:  

«Adiós Parnasso, adiós, Mussas; 

no vull més escaramussas, 

vostra amistat no·m convé.» (Tous 1999: 76) 

En resum, es tracta d’una poesia culta, d’un autor que a través de les seves 

composicions es relaciona amb les tendències estètiques de moda i deutor dels autors 

clàssics i dels contemporanis. Domingo Tous viu la poesia com un exercici 

intel·lectual que li suposa un esforç i reflexiona sobre el seu procés creatiu en una 

recerca constant de la perfecció. Les seves composicions adopten un to culte que es 

manifesta també a través d’un model de llengua depurat de dialectalismes.  L’esforç 

per aconseguir un major rigor formal també és evident en les seves composicions. De 

fet, l’obra de Domingo Tous és una manifestació de la pervivència del Rococó i de 

l’il·luminisme ja ben avançat el segle XIX.  

 

 

11. RAFEL TOUS I MASSANET (Artà, 1776-1816)  

Germà del poeta Domingo Tous, Rafel Tous i Massanet va néixer a Artà i també 

es va dedicar al conreu de la poesia. Als quinze anys es féu frare de l’orde de la Mercè 

de Palma; entre les tasques que dugué a terme destaca la seva dedicació a la música, 

concretament fou organista i sembla que va aconseguir un cert renom a nivell local. A 

part d’aquesta afecció, també es dedicà a la literatura. En aquest sentit va destacar en 

l’escriptura de dècimes desbaratades, gènere al qual ja hem fet referència al capítol 

primer (Bover 1868: 443).  
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El gènere de les dècimes desbaratades fou també conreat per Guillem Roca i 

Seguí. Encara que les seves composicions deuen ser anteriors a les de Rafel Tous, ha 

estat aquest últim autor el més emblemàtic representant d’aquest gènere a la poesia 

mallorquina. Les dècimes dels dos autors seran relacionades a l’apartat d’aquesta tesi 

en què s’analitzen els poemes de Guillem Roca. Només per avançar una mica les 

conclusions notam que les dècimes desbaratades de Rafel Tous i les Guillem Roca i 

Seguí no presenten diferències estilístiques significatives, ja que en tots dos casos són 

deutores de les de l’escriptor castellà Tomás de Iriarte. Una vegada més constatam les 

relacions dels literats mallorquins amb els de la cultura veïna.  

Com indicàvem anteriorment, per definició les dècimes desbaratades presenten 

una barreja de personatges reals i literaris, que, situats en espais reals i localitzables, 

realitzen accions impossibles. Solen protagonitzar-les personatges de l’entorn pròxim 

a l’autor barrejats amb altres protagonistes de relats bíblics, històrics o de la literatura 

clàssica. En aquest sentit, els noms literaris als quals es refereix Rafel Tous pertanyen 

a un camp més ampli que els de Guillem Roca. Rafel Tous presenta una extensa llista 

de noms extrets de l’Antic Testament, mostra preferència pels sants i les santes i ens 

remet més sovint a les dècimes d’Iriarte de les quals manlleva alguns dels personatges. 

Quant a les persones reals, Rafel Tous incorpora nombrosos religiosos contemporanis 

seus amb qui per ventura compartia l’afecció per aquest gènere. Roca, per la seva 

banda, pobla les dècimes, també, de personatges històrics, bíblics i mitològics i, entre 

els locals, no hi falten referències al món de la cultura popular del seu temps, com Sant 

Joan Pelós i els pancaritats. En conjunt, els dos autors presenten una mostra prou 

representativa d’aquest tipus de poesia conreat bàsicament per eclesiàstics i juristes. 

Escau, a continuació, reproduir algunes de les dècimes desbaratades de Rafel 

Tous que mostren totes aquestes referències esmentades, però també l’agilitat poètica 

de Tous a l’hora de barrejar indrets i personatges reals i imaginaris: 

«Eva amb·Adam disputava 

que dotse atxas dar podia 

per un onclo que tenia 

de l’hàbit de Calatrava. 

«Ments», deya Adam, y s’estava 

assegut demunt s’arquilla, 

quant es degà de Chinchilla, 

ordenat de subdiaca, 

los dugué dins sa butxaca 

la Catedral de Sevilla. 

 

Sant Francisco, un sant tant gros, 

per un tros de sobresada 

rompé amb una bufetada 

es morros a Sant Ambròs. 

Y amb un remellet de flors 

Sant Miquel, una balanza 

barata an en Sancho Pansa; 

en temps que Sant Agustí 

s’entretenia en llegir 

es dotse pares de Fransa. 

 

Cleopatra y March Antoni 

cuant éran tan camarades 

tomàran casi a sucadas 

sa torre de Babiloni: 

Judas era testimoni 

y perquè los acusà 
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Mahoma li fe posar 

grillons, cadenas y manillas. 

Y lo prengué ses cartillas 

de dir missa i confessar. 

Se bereyà ab Pons Pilat 

Neron, perquè li reté 

una rota que prengué 

a la vall de Josaphat. 

Estant de tot informat 

d’Holofernes es confés 

admirant-se de s’escés 

a què havían arribat  

per compèndrer s’amistad 

prengué píldoras un mes. 

 

A cuatre mil hermitans 

cide Hamete Benengenli 

explicava s’Evangeli 

des cinch pexos y dos pans. 

Se posaren a fer espans 

tots quant varen advertir 

es rector de Sant Mají 

y Don Miquel Puigdorfila 

qui corrían per la Vila 

encalsant un porcellí. 

 

El Pare nostro Pujol 

des Clotet de Sant Onofre 

afinà en es puig de l’Ofre 

dalt un abre un rossinyol. 

Li va causar molt mal dol 

cuant li reparà a la dreta 

s’Ajuntament de Lloseta 

tot gojós vestit d’abate 

que prenia xocolate 

amb prebes de cirereta.» (Bover 1868, II: 443)  

EPÍLEG 

En resum, entre el conjunt d’autors que escriuen poesia catalana a Mallorca 

durant el període de transició del segle XVIII al XIX destaquen Tomàs Aguiló i Cortès, 

Joan Josep Amengual i Reus, Albert Burguny i Castelló, Miquel Ferrer i Bauzà, 

Gabriel Nadal i Huguet, Guillem Roca i Reus, Guillem Roca i Seguí, Joan Salas i 

Cotoner, Antoni Maria Servera i Bru, Josep Togores i Sanglada, Domingo Tous i 

Massanet i Rafel Tous i Massanet. Majoritàriament (Tomàs Aguiló i Cortès n’és 

l’escepció), o bé pertanyen a l’estament nobiliari o bé són juristes o eclesiàstics. En 

general, són exigents amb la pròpia obra, encara que es dediquen només 

ocasionalment a la poesia i ho fan de manera diversa: alguns basteixen una obra pròpia 

a través de la recreació d’altres escriptors cultes del moment; d’altres, o els mateixos, 

elaboren una poesia que tracta del context en què els ha tocat viure, fent una síntesi de 

l’ambient literari, espiritual i cultural de la Mallorca de l’època. En conjunt, la seva 

poesia es pot relacionar amb la que es fa arreu en aquest mateix moment, i en són un 

bon exemple les dècimes desbaratades, les faules o els poemes en versos monosíl·labs.

 Escau repetir, a més, que molts dels seus materials poètics encara no han estat 

recopilats i editats, condició necessària per a poder valorar correctament llur aportació 

a la literatura catalana de l’època. Resulta evident, així mateix, que l’estudi de la 

figura de Togores i Sanglada ha estimulat la recerca sobre els altres poetes del 

moment.  
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CAPÍTOL 3 

 

LA VIDA I  L’OBRA DE GUILLEM ROCA I 

SEGUÍ 
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1. GUILLEM ROCA I SEGUÍ (1742-1813). BIOGRAFIA 

 

L’escriptor i advocat Guillem Roca i Seguí va néixer a Palma l’1 d’octubre de 

l’any 1742 i hi va morir el 23 de maig de 1813. Del seu entorn familiar destaca el fet 

de pertànyer a una família de juristes: fill del notari Nicolau Roca Mora, nét d’Antoni 

Roca Amer
42

 i nebot de l’emblemàtic escriptor i oïdor de l’Audiència Joan Baptista 

Roca Mora (XVIII-Palma, 1803). Tots ells vivien a Palma, al carrer de les Tereses. Tant 

el seu pare com el seu oncle participaren activament de les controvèrsies lul·lianes que 

es generen a Palma al voltant de 1763 (Ramis 2009). Segons Jaume Vidal Alcover 

(1971),
 43 

que presentà la seva tesi de llicenciatura (biografia i edició) sobre l’autor que 

ens ocupa, Guillem Roca i Seguí «es va casar ben empès: ja no havia de complir els 40 

anys i la seva esposa, Aina Reus i Socias, pertanyia a la mà major d’Algaida».
44

 El 

matrimoni va tenir set fills que tingueren per nom Maria (1785), Joana Maria (1787), 

Nicolau (1791), Guillem (1793), dues Aines (1796 i 1799) i Bernat
45

 (Bover 1968, II: 

270-272; Albertí 1979: 99; Massot i Muntaner 1979). 

Pel que fa als estudis i a la seva dedicació professional, l’any 1761 Guillem Roca 

i Seguí es doctorà en Dret civil i canònic a la Universitat Literària de Mallorca amb la 

tesi titulada Juridica theorommata ex utroque iure canonico et civili. Va dur a terme la 

seva activitat laboral com a advocat a Palma, on sovint se’l localitza en relació a altres 

personatges de l’època, com el doctor Fiol
46

 i Josep Togores Sanglada, comte 

d’Aiamans. Com a advocat s’especialitzà en el camp dels fideïcomisos, tema sobre el 

qual publicà nombroses al·legacions jurídiques. La més coneguda té per títol 

Alegación jurídica por doña Ysabel Maimó (1782) de la qual es conserva una còpia a 

la Biblioteca March de Palma; altres publicacions en aquest sentit, que es poden 

consultar a la Biblioteca Lluís Alemany (Palma),  són l’Alegación en derecho por don 

Mateo Morey y Crespí (1782), l’Alegación en derecho por don Nicolás Ferrer (1783) 

i, finalment, l’Alegación en derecho por don Jayme Juan de Villalonga (1784).  

                                                           
42

 Hi ha una referència manuscrita a l’avi de Guillem Roca a la Miscel·lània Bover, volum XVI, pàg. 202: 

«Son Roca de Puigpunyent. Era una gran posesión de la familia que la dió nombre y en el siglo XVI se 

dividió, partes iguales, entre los hermanos Blas y Antonio Roca. De estos dos descienden por linea recta 

masculina Miquel Roca Amer, poseedor de una de las posesiones y Juan Bautista Roca que posee la que en 

la división tocó al Antonio». 
43

 El treball de Vidal és esmentat reiteradament al llarg d’aquesta tesi: n’hem pogut consultar una còpia 

mecanografiada propietat de Manuel Oliver, descendent dels Roca.  
44

 L’esposa de Guillem Roca era filla de Guillem Reus Martorell (Guillem de Ramis de Son Reus i Martorell 

d’Algaida), que morí el 1768; Aina Reus tenia un germà, Bernat Reus i Socias, esmentat a Albertí (1989: 

103-104), font que també anomena Nicolau Roca Reus, fill de Guillem Roca i Seguí, en l’apartat on l’autor 

fa una llista dels «mallorquins localitzats com a hidalgos». Guillem Roca i Seguí es troba també relacionat 

amb Algaida perquè a final del segle XVIII és propietari de la finca de Son Roig, que a la seva mort heretà 

Guillem Roca i Reus (Sastre 2000: 29)  
45

 Vidal Alcover no esmenta aquest fill, Bernat Roca, que figura, juntament amb altres fills, a l’inventari 

d’una taxació pòstuma de la biblioteca de Guillem Roca del 1828, un document propietat de Manuel Oliver, 

descendent de Roca, que ens ha estat conegut a través de Joan Mas. Aquest document, que serà explicat més 

endavant, és l’única referència que tenim de Bernat Roca i Reus, fill que, a més, té el mateix nom que el 

germà de l’esposa de Guillem Roca, és a dir, el nom segons la tradició pertoca al quart fill masculí de la 

família Roca i Reus; Bernat ha de ser, per tant, menor que Guillem i ha d’haver nascut després de 1793. 
46

 Fiol en el seu dietari, en relació a dia 4 de novembre de 1783, per exemple, explica que Roca acudeix a 

casa del doctor Fiol per tractar temes laborals; aquesta relació es degué perllongar ja que se’n torna a fer 

esment dia 5 de novembre de 1787 (Fiol 1931). A nivell profesional també es relaciona amb Guillem 

Moragues i Rullan (1771-1836), advocat que fou Diputat a les Corts de Cadis i durant el Trienni Liberal, que 

es formà durant quatre anys, a partir de 1791, amb Guillem Roca i Seguí (Valenciano 2010: 19-20).  
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Roca gaudia d’un important prestigi professional a la seva època; l’avala el fet 

de mantenir tractes laborals amb alguns personatges del seu context amb qui es troba 

desavingut a nivell personal; el cas que ho exemplifica és el del comte d’Aiamans. 

D’aquesta relació en dóna notícia l’investigador Joan Mas i Vives en la biografia de 

Josep Togores i Sanglada que publicà l’any 1994. Sembla que quan el 1795 el vuitè 

comte d’Aiamans Miquel Marià Togores i Cotoner morí sense descendència 

masculina, l’avi de Josep Togores demanà el títol de comte per al seu fill a la comtessa 

vídua. Es deixà aconsellar per l’advocat Guillem Roca que l’induí a escriure una nota 

freda que va suposar, a parer de Josep Togores, la ruptura de qualsevol solució 

amistosa al conflicte. Tot això es recull en un document autògraf en què el comte 

explica els seus plets al seu fill, Pasqual Felip de Togores i Rosselló. Mas afirma que 

Josep Togores considera que Roca, interessadament, el mal aconsellà: 

«Curiosament, qui l’havia induït a redactar la petició era l’advocat i prolífic escriptor 

satíric Guillem Roca i Seguí (1742-1813), de qui, com veurem, Togores no tenia gaire 

bona opinió. (...) en aquells moments el que Roca volia era que se entablasen los pleytos, 

ja que els advocats hi veien un campo abierto a sus especulaciones.» (Mas 1994a: 30-38)  

 

Tanmateix, Togores no degué canviar gaire la consideració d’interessat que 

Roca li mereixia; en aquest mateix document posa en evidència l’extrema avarícia 

atribuïda a Guillem Roca:
47

 
 

«Emperó este hombre, adornado de tales circunstancias era extremadísimamente avaro. 

Papel... no le gastó jamás de su bolsillo en su estudio, á pesar de su grande y continuo 

despacho. Llevábale el procurador (en blanco se entiende) o el que tenia que despachar 

con él, guardando luego el que sobraba. Plumas... se las iba procurando de sus pasantes 

(...) 

La tinta corría a cargo de algún conocido (...) 

Nunca gastó luz artificial en su estudio. Pasaba las noches en casa de algún amigo y de 

noche despachaba las consultas, en casa del cliente, o de otro letrado, aunque este fuese 

más moderno, quedándose en cualquiera de estas casas de parleta, por lo regular hasta la 

hora de retirarse a la suya. 

(...) 

Mas como todos los extremos se tocan llegó al de hacerse pagar los minutos que 

empleaba en conversación con sus clientes o representantes de ellos, siempre que le 

hablaban de pleytos.»
 
[la negreta és nostra] 

 

 Més enllà d’aquesta poca simpatia que li inspira Guillem Roca i Seguí, 

Togores hi confiava com a advocat i valorava la seva poesia; ho expressa en un 

fragment situat al principi d’aquesta carta:  

 

«Puso toda su confianza en don Guillermo Roca letrado de crédito merecido, poeta, 

aunque no dejase escritas obras clásicas, con talentos y sagacidad que le granjearon el 

concepto de mejor abogado de la Isla para sostener causas espinosas, y sobretodo las de 

fideicomisos, en cuyo ramo tenía los mayores conocimientos y una previsión nada 

común.» (Mas 1994a: 35) 

Una altra informació que es recull en aquest mateix document tracta del 

problema de vista que Roca tenia i que, segurament, va condicionar les seves activitats 

                                                           
47

 Joan Mas i Vives ens ha proporcionat una transcripció mecanografiada d’aquest autògraf del qual ell 

mateix reprodueix diversos fragments a la biografia dels comte d’Aiamans. A la part superior del full hi 

anota la següent referència identificativa: «[Josep de Togores i Sanglada. Referència a Guillem Roca i Seguí, 

extreta d’uns plecs autògrafs en què conta els seus plets al seu fill, Pasqual Togores i Rosselló. Són a la 

Biblioteca Bartomeu March: Arxiu Ayamans. «Manuscritos diferentes». C. 28. En mal estat, sobretot l’angle 

dret dels fulls]».  
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professionals i personals, fins a tal punt d’haver-se de fer llegir no només els llibres 

jurídics, sinó també els documents delicats i les lectures de plaer. Per ventura, resulta 

una mica ingenu justificar la falta de material autògraf de Roca per aquesta causa, 

encara que això devia ser un problema pràctic i real: 

«Su misma avaricia hizo q[u]e economizara mucho el ejercicio de la vista, prestestando la 

circunstancia de ser miope, como lo era, y por eso dictaba todos los alegatos, cortos y largos, y 

se hacía leer los procesos, incluso los documentos que merecian mas examen. 

(...) 

No despreció la más mínima menudencia para economizar el gasto, y este carácter le condujo al 

estremo virtuoso de ser avaro [... en la lectura?]. Así es q[u]e diariam[ent]e le leía uno de sus 

pasantes mientras paseaba por las afueras de Palma. D. Miquel Fluxà, pasante entonces, fue uno 

de sus más constantes lectores, advirtiendo que nunca leían cosas de la facultad, a no tener 

precisión de enterarse de algun asunto en breve término.» 

 

És possible que quan el document afirma que no llegien sobre temes legals es 

referís a les lectures molt diverses que els seus poemes denoten i als llibres que 

formaven la biblioteca de Guillem Roca i Seguí. 

Tal i com podem deduir dels poemes de Guillem Roca i Seguí, la relació amb el 

comte d’Aiamans segurament s’anà suavitzant amb el temps, prova d’això és que, 

quan Josep Togores ja ha aconseguit el títol i s’han acabat tots els plets referents al 

comtat, Togores torna a recórrer encara als seus serveis com a advocat, encara el 1810 

(1994a: 74).
48 

Tanmateix no ens resulta difícil trobar altres mostres de l’antipatia que suscitava 

Guillem Roca al seu entorn. Una evidència és el poema que donam a continuació, 

recollit entre altres composicions que ataquen l’oncle, Joan Baptista Roca Mora. 

Pensam que aquest poema s’adreça a Roca i Seguí perquè era més conegut com a 

poeta que el seu oncle, i perquè no se l’insulta amb cap dels atributs que reiteren els 

poemes contra Roca Mora (l’antil·lulisme, l’origen social i l’aspecte físic). A més, 

Roca i Seguí havia intentat aprendre grec ─com notem al vers segon─, experiència 

que compartia amb el notari Nadal, com bé explica al poema [57]. Així mateix, el vers 

sisè al·ludeix als problemes de visió suara comentats:  

«Demostras que ets poeta flac. Rac. 

Compons en termes de grec. Rec. 

De la agudesa ets molt ric. Ric. 

Treus versos d’en temps de n’Enoc. Roc. 

5 Natural, no de poc suc. Ruc. 

Poeta et dius d’un ull cluc, 

tos versos no aplaudiré, 

ans bé que et contradiré, 

per ser rac, rec, ric, roc, ruc.»
49

 

 

 

                                                           
48

 El poema de circumstàncies de Guillem Roca i Seguí numerat a la present tesi com a [30] explica que 

Tomàs Aguiló Cortès intenta recuperar unes terres i ho aconsegueix gràcies a les gestions d’«en Josepet», 

(que segurament es pot identificar amb Josep Togores) a Madrid; de fet, entre 1802 i 1804, el comte era en 

aquella ciutat per ocupar-se dels plets del comtat i hauria realitzat unes gestions que beneficiaren Aguiló, 

també client de Roca; d’aquí el to efusiu amb què Roca el tracta. Mas justifica que la relació entre Roca i 

Togores continua encara el 1810, a través d’un rebut que el comte paga a l’advocat dia 25 de novembre. 
49

 Manuscrit Papeles varios [17..?], catalogat amb el nombre 81, de la Biblioteca Municipal de Palma. Una 

altra referència que tenim de l’interès de Roca pel grec, es troba al poema [57], versos 17-20: Aquell qui vos 

posà al cap / de apendre es grec, y tem ara /el que anant darrera el grec /no perdeu la Tramuntana. 
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Si canviam de tema i passam a parlar de la implicació de Roca en el seu context, 

notam que participà de manera compromesa en la vida cultural, política i social del seu 

temps. En aquest sentit, l’any 1778 fou membre fundador de la Reial Societat 

Econòmica Mallorquina d’Amics del País (SEMAP) i el 1779 participà en la 

constitució del Col·legi d’Advocats de Palma. A més, l’1 de gener de 1791 prengué 

possessió del càrrec de síndic personer del Comú (o funcionari de l’Ajuntament que 

procurava pels interessos dels veïns).
50

 Posteriorment, el 1801, era bibliotecari 

episcopal i aquest mateix any figura entre els funcionaris de la Inquisició. També, 

l’any 1808 participà de la Junta de Guerra com a advocat fiscal (Vidal 1971: 13).  

Si anam per parts i començam a analitzar la relació de Roca amb la SEMAP, 

sabem que entre 1779 ─en què es creà la SEMAP─ i  1786 ─en què les actes es 

realitzen de manera més rigorosa─ disposam de poca informació sobre la relació de 

Roca amb la Societat
51

 perquè tal i com afirma la investigadora Isabel Moll i Blanes a 

la seva tesi doctoral sobre l’entitat (1975), fins l’any 1786 els llibres d’actes no fan 

constar el nom dels assistents a les reunions periòdiques. Així mateix, destaca el fet 

que entre 1784 i 1786 hi exercí el càrrec de secretari segon d’actes; una vegada acabat 

aquest bienni, però, no fou reelegit.  

El treball d’Isabel Moll estableix, a partir de 1786, una classificació dels socis de 

la SEMAP en funció de la seva participació a les reunions. Roca pertany al grup dels 

participants actius de la SEMAP durant un lapse de temps breu, i l’estudiosa constata 

que la seva col·laboració és molt activa com a mínim entre 1787 i 1792. Durant 

aquesta etapa, a Guillem Roca i Seguí li eren encomanades algunes gestions delicades, 

com per exemple, la de temptejar quina actitud prendrien determinades personalitats 

polítiques del moment sobre alguna proposta de la SEMAP; les seves actuacions 

figuren reiteradament als llibres d’actes de la societat:  

 

«Y últimamente el Sr. Antoni Desbrull que D. Juan Muntaner Maestro de la Escuela de 

Dibuxo en días pasados le dijo que el Sr. Fiscal tenía 50 mil libras (mallorquinas) del 

producto de bienes que fueron de los regulares expulsos, a que debían dar destino 

remitiendo un plan al consejo de útil inversión que podía hacerse de ellas. Antes de 

pedirle la Sociedad alguna cantidad para los fines de su instituto comisionó los Señores 

Guillermo Roca y D. Jose Ruiz de la Torre para cerciorarse de esta notícia y saber cual es 

el ánimo del Sr. Fiscal.»
52

  

  

Per aquest mateix temps Roca participa de manera molt activa en una altra tasca 

de la SEMAP: la redacció d’un diccionari en mallorquí. Aquesta qüestió ha donat lloc 

a una considerable polèmica entre els investigadors actuals. Per una banda, Joan Mas i 

Vives a l’estudi «Josep de Togores i la Llengua Catalana» (1994-1995) exposa que a 

la sessió de la SEMAP del 17 de desembre de 1796, l’escriptor i religiós Joan 

Muntaner i Garcia  presentà manuscrit un Diccionario Mallorquín y castellano en nom 

del bisbe Nadal (Bosch 1991: 17-70). En aquesta mateixa sessió es nomenà una 

comissió d’anàlisi del document, i a la junta de la SEMAP de dia 25 de febrer de 1797 

es dictaminà que es tractava de «un mero prontuario de voces mallorquinas defectuoso 

                                                           
50

 «Fue elegido diputado del común el abogado Roca y quedaron del año anterior Domenech y el pelaire 

Agustín Pont» (Campaner 1891: 560); també a la pàgina 596 apunta que dia 1 de gener de 1791: 

«Posesionáronse de sus cargos electivos los diputados del común Juan Ferrà, sastre, Jerónimo Tomás, 

curtidor, y el síndico personero don Guillermo Roca». 
51

Sureda García (1986: 57-80; 1993: 78 i 93) aporta una informació dispersa sobre les actes de les reunions 

de la Societat a les quals apareix Roca: a les de dia 3 de març de 1788 i 10 d’octubre de 1777 apareix al 

marge «Roca»; suposam que es tracta de Guillem Roca i Seguí. 
52

 Actes de la SEMAP, volum II, 17 de febrer de 1787. 
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en ambas correspondencias y en el orden que ha guardado su autor, pero útil sin 

embargo para el caso en que se trate de formar el diccionario Mallorquín pudiendose 

tener presente entonces el méthodo observado». S’acceptà, continua Mas i Vives, la 

proposta de confeccionar un nou diccionari que, segons l’acta de la SEMAP de dia 3 

de març de 1797, s’havia de començar amb la traducció del de la Real Academia de la 

Lengua Española. Per això es varen repartir les lletres de l’abecedari entre els 

membres participants en el projecte, de tal manera que cadascú fes la correspondència 

catalana d’una sèrie de mots del diccionari castellà. Guillem Roca i Seguí, que era 

absent a la reunió de dia 4 de març en què es féu el repartiment, es va encarregar de la 

lletra R. Aquesta feina es va dur a terme immediatament ja que dia 24 de març del 

mateix any, les actes de la SEMAP constaten el lliurament de les traduccions de les 

lletres A, B, C, E, H, L, M, R, S, T i X. Una vegada presentada la versió corresponent 

sorgiren alguns dubtes; un dels més importants era la dispersió de criteris ortogràfics. 

Aquest tema s’hauria resolt amb la redacció d’una gramàtica, però els membres que 

participen en el projecte de traducció decidiren prioritzar el diccionari. Aquesta 

activitat, que havien començat d’una manera enèrgica, curiosament no té continuïtat, o 

com a mínim les actes no s’hi refereixen més (Martínez 2000: 8-86). 

Aquest tema semblaria que està resolt si no fos que, a part d’aquest diccionari, 

existeix o bé un altre treball lexicogràfic de Roca, o bé un altre títol per aquest mateix 

treball. L’any 1970, l’investigador Josep Massot i Muntaner editava un manuscrit del 

fons Aiamans de la Biblioteca de Montserrat titulat  Vocabulario en tres lenguas, 

Mallorquina, Española y Latina, sacado del Diccionario compuesto por la Real 

Academia Española por el R. P. L. F. Antonio Oliver, menor Observante. Massot 

afirma que juntament amb aquest escrit, hi ha també una Addición de varios vocablos 

recogidos por Don Joseph Togores y Zanglada, Regidor de esta Ciudad, y muchos 

latinos añadidos por Don Guillermo Roca. Massot i Muntaner defineix el treball amb 

els termes següents (1970: 151-152): 

 

«Es tracta d’una llista per ordre alfabètic (no massa rigorós, és cert) de mots catalans, 

mallorquins segons la seva terminologia, al costat de cada un dels quals ens són donats un 

o diversos equivalents en espanyol i en llatí, tot plegat en tres columnes, alguna vegada en 

blanc, sense definicions de cap mena, bé que sovint calgui precisar amb un context els 

mots que tenen més d’una accepció.» 

A partir d’aquí sorgeixen tres incògnites: la primera, si el diccionari de la 

SEMAP té alguna relació amb aquesta Addición d’Antoni Oliver; la segona, si el 

diccionari de la SEMAP pretenia contribuir a la castellanització de la població 

mallorquina i, la tercera, suscitada en un altre treball per l’investigador Jordi 

Carbonell, si el «Guillem Roca» que apareix esmentat a l’Addición sense segon 

cognom, és el pare ─Guillem Roca i Seguí─ o el fill ─Guillem Roca  i Reus.  

Sobre la relació existent entre el diccionari de la SEMAP i l’Addición d’Oliver, 

Mas i Vives considera el següent (1994a: 36-37): 

«Tornant al vocabulari d’Oliver sembla molt possible que el manuscrit que el bisbe Nadal 

va fer arribar a la SEMAP, i les aportacions de Togores i Roca corresponguin a la seva 

dedicació al diccionari. Si és així, però, només demostra que els treballs no varen tenir 

gaire continuïtat en el si de la corporació, perquè és molt incomplet respecte al projecte 

inicialment descrit.»  

 Quant als objectius del diccionari de la SEMAP, Josep Massot creu que no es 

pot assegurar amb fonament que la finalitat d’aquest vocabulari sigui la difusió de la 

llengua castellana, ja que tant Togores com Roca escrivien habitualment en català. 
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Sobre aquest mateix punt Martínez Taberner defensa justament el contrari: 

«L’única cosa que possiblement és certa és que per a aquest grup de persones el mòbil 

oficial i públic que els va portar a la planificació de la realització d’un diccionari 

mallorquí-castellà era aconseguir un estri útil per estendre la llengua castellana a 

Mallorca.» (Martínez 2000: 86) 

 I, en relació a la identificació del Guillem Roca que apareix a l’Addicion, Jordi 

Carbonell assegura que es tracta de Guillem Roca i Reus: 

«Aquesta addenda del comte és més d’una quarta part del total del Vocabulari, i, a 

diferència de la part d’Oliver, que és treta del Diccionario de la Real Academia Española 

i que té un cert nombre de mots artificials, sembla recollida directament de la llengua 

parlada de Mallorca. També té una gran coherència ortogràfica. Sabem que el vocabulari 

d’Oliver fou escrit abans del 1751, data de la partida del religiós cap a Amèrica, on morí. 

No sabem, en canvi, la data de redacció de l’addenda del comte d’Aiamans. Tenint en 

compte que no és mencionada a la correspondència amb Febrer i Cardona, podria esser 

posterior a aquesta (1821-1824), o sigui escrita en els darrers anys de la vida d’aquest 

darrer. Tanmateix, l’afirmació de Massot no em sembla provada, i personalment, no veig 

cap inconvenient a admetre que el Guillem Roca autor de l’afegitó de mots llatins pugui 

haver estat el fill, que visqué fins el 1852. Si el fet que l’Addición no diu que Josep de 

Togores fos Comte d’Aiamans hagués de fer admetre una redacció anterior a l’accés de 

l’escriptor al comtat, caldria datar l’obra abans del 1795; però més aviat semblaria que la 

correspondència amb Febrer de 1821-1824 indica per part de Togores, una activitat 

lexicogràfica que no fóra gens incompatible amb la redacció d’aquella addenda.»
 
 

(Carbonell 1972: 128-129) 

 

Mas i Vives, per contra, en un estudi posterior, argumenta que l’autor de 

l’Addición és Guillem Roca i Seguí, per tal com fou ell qui tingué relació directa amb 

Togores i no el seu fill; assenyala que l’Addición podria ser anterior a la resolució dels 

plets del comtat del 1805 i que com que Aiamans, segons anota l’encapçalament, ja 

era regidor, l’addenda podria haver estat escrita entre 1787 i 1805, moments de 

màxima intervenció de Roca a la SEMAP. De tota manera, Roca i Reus, a través de la 

SEMAP, va participar també en la confecció d’un diccionari; l’any 1834, la SEMAP 

engegà per segona vegada el mateix projecte. Aquest tema es tractà a la sessió de 25 

d’abril de 1835 a instàncies de Pere Andreu.  En aquesta ocasió s’elaborà una llista de 

persones que podrien estar interessades en aquesta tasca; entre ells hi figurava Guillem 

Roca i Reus, a qui és encarregada la traducció dels termes que hi ha entre «alma» i 

«asociación» (Martínez 2000: 89), tal i com es recull a l’acta de dia 15 de maig de 

1835. Tanmateix, aquest segon intent acabà, també fallit, com el primer,  ja que les 

actes no el tornen a esmentar. 

 Tornant, però, a la relació més directa de Roca amb la SEMAP, resulta curiós 

que només tres anys després de l’intent de confecció del diccionari, és a dir, 

immediatament després d’un moment de participació enèrgica, Roca és donat de baixa 

de la SEMAP perquè ha deixat de pagar la quota. L’acta de 4 de gener de 1800 

assenyala: 

«Dixo el tesorero que los otros seis socios que són Roca, Cava, Sala, Fluxà y Garau no 

han satisfecho la contribución correspondiente al año 21, ni contestado, y quedando 

resuelto en junta de 14 de diziembre último que si no fuese a bien pagarla antes del dia 20 

del otro mes, se lleve a efecto la resolución de dia 7 de que se borren de la lista.» 

 

Sembla que aquesta sortida de la SEMAP no degué ser del tot cordial; es 

dedueix de la carta abans esmentada que el comte d’Aiamans adreça al seu fill on 

s’explica que, essent Josep Togores secretari de la Societat (1796-1808), anà a recollir 

uns papers que Roca guardava al seu domicili particular, de quan ell havia exercit 
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aquest mateix càrrec (1784-1786): 
 

«Era yo secre[tari]o de la Sociedad Económica y entre otros papeles de la secretaría hallé 

una nota de los libros y papeles q[u]e se había quedado Roca cuando concluyó su bienio 

de secretario. Fui [a su casa con la no]ta, y apenas nos saludamos [...] y miró la hora. «No 

vengo, le dije, a hablar de pleytos: mi objeto es esto». Al momento me enseñó los papeles 

y los libros de la nota muy bien enlegajados: los entregué a un criado, y nos despedimos.»
  

 

 

Per altra banda, entre el conjunt d’accions que Roca duia a terme a nivell 

cultural, polític i social, hi havia també la participació en la fundació del Col·legi 

d’Advocats de Palma. A un document datat a Palma dia 28 de gener de 1780 i 

conservat a la Biblioteca March hi figura la «nómina de los individuos que componen 

el Colegio de Abogados de esta Capital, exigido en virtud de la Real Cédula de 23 de 

septiembre de 1779 que mandó cumplir el Real Acuerdo de este Reyno con auto de 15 

de septiembre siguiente»; en aquesta llista hi ha el «d[octo]r. D[on]. Guillermo Roca, 

zelador.»
53

 

 

 Per acabar l’apartat relatiu a les actuacions públiques de l’advocat Guillem 

Roca i Seguí ens resta només fer esment a la seva participació a la Junta de Guerra el 

12 de juliol de 1808, com a «fiscal letrado» (Llabrés 1958, I: 179; Ferrer Flórez 1974: 

398). Roca, tanmateix, s’implicà a nivell personal i professional en la vida social de la 

seva època; prova d’això és que, a la caiguda del ministre Miquel Gaietà Soler (1808), 

Roca defensà alguns membres de la família Soler i altres protegits del ministre que 

eren perseguits per personatges procedents de la noblesa illenca. Sembla que Soler 

havia usat del favoritisme i havia atorgat càrrecs públics a alguns parents propis, però 

també a la família Rosselló, amics dels Roca. Això causà les ires de la població en 

general, i de la noblesa ciutadana en particular, que plasmà tota la seva ràbia en unes 

poesies infamatòries contra els Rosselló que es divulgaren per tot Ciutat. Com ja s’ha 

dit a la introducció en relació als autors contemporanis de Roca i de les controvèrsies 

poètiques i com també serà estudiat en relació al poema [33], sembla que un dels 

autors d’aquestes poemes mordaços era Joan Salas i Cotoner. Roca i Seguí va escriure 

una contestació en forma de vers a aquests poemes amb la clara intenció d’imposar el 

silenci a favor dels seus amics. D’aquesta manera queda al descobert la part més 

ambígua de l’home que ens ocupa, que passa de ser advocat fiscal de la Inquisició el 

1801, a desfensar la Constitució que el 1812 aboleix el Sant Ofici (Llabrés 1858: 243). 

En aquest sentit, Roca veia en la Constitució de Cadis la supressió de determinats 

privilegis de la noblesa, classe social amb la qual es trobava mal relacionat a causa de 

la seva condició de burgès il·lustrat. Vidal Alcover, en el seu estudi, fa referència a la 

relació de Roca amb l’aristocràcia i justifica aquesta defensa dels aliats de Soler: 

 
«Guillem Roca no era del clan Soler, però hi devia simpatitzar. Els Roques ocupaven 

llocs importants a l’administració de Justícia. Joan Baptista Roca –oncle, probablement 

del nostre misser˗ era ministre de l’Audiència i n’havia estat oïdor, el doctor Roca i Seguí, 

l’any 1801, figura en la relació dels funcionaris de la Inquisició, entre els quals 

paradoxalment n’hi havia d’idees liberals˗ com a «abogado del Real Fisco» i el P. 

Vilafranca, en copiar les seves poesies, ens assabenta que era bibliotecari episcopal. La 

defensa que va fer dels familiars de l’exministre Soler podia respondre a unes raons de 
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 Es tracta del document Ms Fol 1 (24) de la Biblioteca Bartomeu March (Palma). 
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panxa agraïda, però concorda amb la seva condició de burgès il·lustrat enemic dels 

aristòcrates.» (Vidal 1971: 22-23)
54

  

 

Aquestes contradiccions (pertànyer a la Inquisició i defensar la Constitució que 

l’aboleix, o el fet de donar suport al nepotisme de Soler) posen en evidència que Roca 

era un esperit lliure; un home que tenia un criteri absolutament independent, que 

defensava únicament la seva conveniència i que manifestava obertament la seva 

opinió, malgrat que això suposàs una reducció importantíssima del seu cercle 

d’amistats. No obstant això, era respectat a Ciutat, probablement pel seu prestigi 

professional, però també perquè castigava amb poemes molt virulents els seus 

enemics, fet que el devia convertir en una persona temuda. Tanmateix, l’atac a través 

de poemes satírics era un procediment habitual a l’època; tal i com es mostra als 

poemes difamatoris que es transcriuen al final d’aquesta biografia, la pròpia família 

Roca era àmpliament criticada per l’antilul·lisme de l’oncle, tractada de mossona 

(«Mossó», segons el DCVB, és un senyor de classe mitjana, que vol sostenir una 

aparença de senyor o de ric sense tenir béns econòmics) ─tots els insults derivats de la 

pertinença a una determinada classe social aleshores gaudien d’una importància 

extraordinària─, dejectada per l’excessiu oportunisme i gasiveria, i insultada per 

algunes peculiaritats pròpies del seu aspecte físic.  

Abans de tancar l’apartat relatiu a la biografia de l’autor, cal demostrar que els 

Roca foren personatges molt controvertits a la seva època. De fet, tractar dels Roca 

implica referir-se a tres generacions: Joan Baptista Roca i Mora, l’oncle, el germà del 

pare de Guillem Roca i Seguí, el mateix autor, i també el seu fill, Guillem Roca i Reus 

(Palma, 1793 - Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1852). Tots tres eren capaços de suscitar 

les antipaties més ferotges entre els seus contemporanis, però també els elogis més 

ferms dels amics.  

Tanmateix, sembla evident que existia entre els tres Roca una complicitat 

diguem-ne de conveniència, com a mínim a determinats moments de la vida, que feia 

que es defensassin mútuament, si feia falta. A continuació ens referirem breument 

d’aquests altres dos autors. 

 

1.1. L’oncle Joan Baptista Roca i Mora 

Una evidència de la complicitat entre Guillem Roca i Seguí i el seu oncle Joan 

Baptista Roca i Mora la trobam al poema [31], en què Roca i Seguí el defensa en un to 

emotiu. Joan Baptista Roca i Mora també era doctor en Dret per la Universitat 

Literària de Mallorca, i oïdor i degà de la Reial Audiència de Mallorca; era, a més, 

membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i consultor del Tribunal 

de la Inquisició; veiem, per tant, que Joan Baptista Roca i Mora tenia en comú amb 

Guillem Roca i Seguí la dedicació professional envers l’advocacia i també la 

participació en la vida social i política de Palma. Entre les decisions professionals de 

Joan Baptista Roca i Mora ha fet història la d’haver format part, el 1767, de la 

comissió encarregada d’embargar els béns als jesuïtes.  

Com a escriptor, l’oncle Roca i Mora es dedicà bàsicament a l’assaig, 

íntegrament en llatí, sobre temes jurídics o antilul·lians. Era bon coneixedor d’aquesta 

llengua, tal i com es constata a través de la relació epistolar amb Joan Muntaner durant 
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l’etapa en què aquest segon va estudiar a Madrid, devers 1788. Una evidència de la 

influència que devia tenir aquest personatge a l’època es troba en el fet que Muntaner 

li demana ajuda perquè el seu pare pugui obtenir una plaça de professor a l’Acadèmia 

de Cirurgia de Mallorca, que depenia de la SEMAP, entitat que havia aprovat la seva 

fundació el desembre de 1789 (Bosch 1991: 37).  

Un dels motius que l’han fet passar a la posteritat és la seva lluita contra la 

doctrina de Llull, impugnant els sermons i plecs solts que publicaven els seus 

seguidors i escrivint epístoles i poemes (Riera 1977). Destaquen les cartes que tramet 

el 1762 a Joan Àngel Noceras i l’Epistola ad amicum (1763) referida al Decret de 

Climent XIII, que autoritzava el culte al beat. Com a conseqüència d’aquestes i 

d’altres activitats polèmiques va passar els últims anys de la seva vida marginat de la 

vida social mallorquina i enemistat amb part de la família. De fet, no sabem fins a quin 

punt Guillem Roca i Seguí es va enemistar amb l’oncle; el que és cert és que Roca i 

Mora degué representar un bon contacte per a Roca i Seguí a l’hora d’obrir-se camí en 

el món professional i que, tal i com demostra l’esmentat poema [31], en determinats 

moments de la seva vida Guillem Roca i Seguí el plany i defensa. Pel que fa a aquesta 

relació, l’investigador Francesc Xavier Valls i Solaz apunta que Guillem Roca i Seguí 

va obtenir un càrrec dins la Inquisició al qual havia aspirat el seu oncle (1998: 135-

155). A parer nostre, aquest tema difícilment degué ser la causa de cap desavinença 

entre els dos parents, ja que Joan Baptista Roca i Mora aspirava a ser «advocat fiscal» 

l’any 1745, quan el nebot devia tenir tres anys com a màxim, i en canvi Guillem Roca 

i Seguí no l’obté fins el 1801, dos anys abans de la mort de l’oncle (Muntaner 1973: 

333-334). És provat, així mateix, que Joan Baptista va viure els seus últims anys 

enemistat amb la seva dona, tal i com es detalla en una carta escrita per Guillem Ignasi 

Montis(1774-1829):  

 

«Febrero 1803 

Ayer tarde murió D. Juan Bautista Roca, tu vecino; y a las 12 del día casó Oleza en casa 

de la Juanita Escalada. Las dos notícias dan bastante campo a varias reflexiones. Figúrate 

al primero que enferma de una indigestión de judías o avichuelas y sin poder cagarlas 

acaba su vida, y no sus pleitos; pues dicen que poco antes de expirar llamó a su consorte y 

la dijo: Te perdono, pero sigue la causa de mi pleito.» (Moll 1978: 179)
55

 

 

La relació de Joan Baptista Roca amb la família era complicada i devia ser un 

tema molt parlat a Ciutat. L’epistolari d’Antoni Montis resulta molt il·lustratiu en 

aquest sentit. En una altra carta escrita per Antoni Montis entre 1803 i 1804 assenyala:  

 
«Nada lexó [Joan Baptista] Roca a su muger ni parientes. Sólo dice que en atención a la 

buena compañía de su muger mientras vivió, se le alquile la casa, y que dando igual 

precio que los demás concurrentes, sea preferida.»
56

 

 

Més enllà dels problemes que tenia en l’àmbit familiar, i com ja hem assenyalat, 

altres escriptors de la seva època també li dediquen poemes en què critiquen 

l’antil·lulisme, el seu aspecte físic, la seva presumpció i la seva procedència social. A 

continuació es transcriuen alguns d’aquests poemes, que il·lustren la relació tensa de 
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 Joan Mas i Vives ens ha fet observar a través d’aquest document que Joan Baptista Roca Mora va morir el 
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Roca Mora, Anna Pol, Llabrés en fa la nota necrològica el 20 de gener de 1806 (Llabrés, I: 101). 
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Joan Baptista Roca i Mora amb una part del seu entorn social, que per extensió, devia 

afectar també Guillem Roca i Seguí: 
 

«POESÍA QUE CANTÓ DON GUILLERMO FARRER, MALLORQUÍN, EN OCASIÓN DE PROMOVER 

EL OBISPO DÍAZ DE LA GUERRA AL OBISPO DE SIGÜENZA: 

 

Peña es de oro, plata y alambre; el hambre. 

Contra Lulio, Roca es éste; la peste. 

Y Díaz que contra el Guerra; la guerra. 

Feliz Palma, feliz tierra, 

5 es custo te satisfagan, 

si ves quitar las tres plagas: 

el hambre, la peste y la guerra.»
57

 

 
«AL HAVER DELATADO EL DOCTOR ROQUETA UN SERMÓN QUE DEL BEATO LULIO PREDICÓ 

EL PADRE LECTOR THOMÀS PUJOL. DÉCIMA. 

 

En Roqueta està llogat, 

en Ceros y en Vallbona, 

per estar davant sa trona, 

del doctor il·luminat. 

5 Ay, Roqueta, matsina!, 

O grandíssim polissó! 

d’en Pujol, el gran sermó, 

ets anat a delatar. 

Ay, si yo te puch topar, 

10 des teu cul faré tambor.»
58 

. 

«GOIGS QUE DEDÍCAN LOS INDEVOTS DE LAS ROCAS, INSTRUMENT DEL SEGON MARTIRI 

DEL DOCTOR YLUMINAT AL MATEIX B[EAT] RAMON LLULL. 

 

    sou Roca desditxat 

   y de un sant perseguidor, 

 no us volem per advocat, 

 Roquineu cuncagador.
59

 

 

5 Dins un carreró sou nat, 

 de casta de grans mossons, 

 y vos carregau galons, 

 olvidant vòstron estat. 

 Si vos dich la veritat, 

10 la tinch fundada en rahó: 

  no us volem per advocat. 

 

 Cuant el Jesús heu pasat, 

 ja féreu creu al Jesús, 

 cuant per Jesús, arcabús, 

15 entén el qui us ha tractat. 

  Per ço sempre sou estat, 

de las trampas la major. 

No us volem per advocat. 

 

 Si gramàtica heu cursat 

20 sou quedat ben instruït, 

 pur gramàtic sou sortit, 
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 Manuscrit A(M)-51 de la Societat Arqueològica Lul·liana, titulat Varias poesias recogidas por Furió, 

1818. 
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 Manuscrit Papeles varios [17..?], catalogat amb el nombre 81, de la Biblioteca Municipal de Palma. 
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 Llegiu ‘Concagador’; concagar: embrutar defecant (DCVB). 
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  o burret molt enflocat. 

  Tot axò haveu demostrat, 

  ab vostro tracto brivó:
60

 

  25        no us volem per advocat. 

 

 Un tomista equivocat, 

  fóreu cuant el curs cursàreu, 

  pues de thomista acertàreu, 

  ser thomista embolicat. 

30     Ja és el pagès desditxat, 

  qui en vós espera favor; 

  no us volem per advocat. 

 

  El compendi haveu posat, 

  no per no saber argüir, 

35      sinó per a concluir, 

  las bossas de tot estat. 

  Y de axò n’ha resultat, 

  posar en forma el bolsó; 

  no us volem per advocat. 

 

  40 Del pont de l’Asse heu trobat, 

  les segones intencions 

  baxos conceptes, mossons, 

  no res de realidat, 

  y un gran entre de rahó; 

45       no us volem per advocat. 

 

   Metafísich aprovat 

   sou de grans precisions, 

   mes no pàsan des calsons, 

   cuant vos veis desafiat, 

  50 el Pes de Paya
61

 translat, 

   fonch de vostra passió; 

   no us volem per advocat. 

 

   Vòstron natural estat, 

   és de física molt groga, 

  55 sou antiquíssima droga 

   qui medra tot aplegat, 

   in fieri sou entidat, 

   in facto brut, homo no; 

   no us volem per advocat. 

  60 De lleys y cànons quin gat, 

   no treis més conclusions, 

   són ses lleys vostros canons, 

   de sàtiras i maldat, 

   de aquest ni la santedat, 

  65 se escapa del mal olor; 

   no us volem per advocat. 

 

   Cuant fóreu desgraduat, 

   vòstron volgut Roquineu, 

   heus calsaren per el peu 

70       la borla de Pons Pilat. 

   Digué el qui us ha graduat: 

   «sereu al revés doctor»; 
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 Brivó: malintencionat (DCVB). 
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 Llegiu Pes de la Palla; es tracta d’un indret de Palma on segurament hi havia alguna institució judicial. 
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  no us volem per advocat. 

 

  Des de llavors advocat, 

 75 sou del gremi dels marxandos,
62

 

 de las xandas y los xandos, 

  embuyant al declarat; 

  flochs, vetas y fil morat, 

 tot junt de sastre caxó; 

 80 no us volem per advocat. 

 

 Del Capítol sou estat 

advocat, mes vos hi feren, 

  mentres que no conegueren, 

   vòstron cor emponsoñat,
63

 

 85 mes diu ja desengañat, 

  de animal tan petitó; 

  no us volem per advocat. 

 

  Un pediment heu firmat, 

  tot ple de vostra malícia, 

 90       qui·s molt que ja a la justícia, 

  de Déu no n’ha castigat;     

  per fi, puis sou tan malvat, 

  de tan mala intenció; 

  no us volem per advocat. 

 

 95 No sé com vostra maldat, 

 ha arribat a tal error, 

 declarat perseguidor, 

 del doctor il·luminat.
64

 

 Però, quedareu burlat, 

 100 ab tan vil opinió; 

 no us volem per advocat. 

 

  Cuant sortiu emplomatxat,
65

 

  sabeu què sol dir la gent? 

 «Mirau-vos aquest pudent, 

 105 quin homoneu emplomat!». 

 Y puis diuen veritat, 

perquè a vós no us toca axò; 

  no us volem per advocat. 

 

    Ja que del tot alabat, 

  110 per tots els cantons quedau, 

   guardau de vestir de blau, 

   pensant anar encarnat. 

   Puis no falta qui morat, 

  vos sabrà fer vestit bo; 

115 no us volem per advocat. 

 

  Si us trobau agraviat, 

responeu, preniu se ploma. 

No per punt, sinó per coma, 

vos tocaran, malanat; 

120 vostra esquena, desditxat, 

                                                           
62

 Marxando: en sentit figurat significa polissó, home que no és de fiar i malintencionat (DCVB). 
63

 Ponsonya: malícia, malvolença (DCVB). 
64

 Referència a l’antilul·lisme de Joan Baptista Roca i Mora. 
65

 Plomatxo: plomall (DCVB); cal recordar que sempre era objecte de burla pel seu excessiu engalanament. 
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 posaran com un tambor; 

 no us volem per advocat. 

 

  Los indevots 

   que de vostras Rocas són, 

 125 diuen que el màrtir Ramon, 

  de vós és martiritzat. 

  Mes no permetrà, malnat, 

  siau de ell tan vil sayó;
66

 

  no us volem per advocat. 

 

 130 Puis que tot és veritat, 

  sens ninguna contradicció: 

  no us volem per advocat.»
67

 

 

 

«DÈCIMAS AL MATEX D[OCTOR] ROCA, SOBRE EL MATEX ASUNTO 

 

 Roqueta, pedra, testet. 

 Drogueta, pobre, embleví.
68

 

 Presumit, pobre, mesquí, 

 procura guardar es culet, 

5 perquè yo un giponet, 

   he jurat que t’he de dar, 

   y crech no t’he de dexar, 

   fins que estigas concagat; 

   ja mai te veuràs torcat, 

  10 massa tens que netejar. 

L’altre dia com és ver 

que tantas plomas portavas, 

em digueren que volavas. 

«Roca, ab ploma? Com pot ser?» 

15  Vaig respòndrer, però per  

 vèurer figura tan rara, 

 mico, moneya, mala cara, 

 homonet, punt no, sí coma, 

 poch aucell y tanta ploma, 

20 may se ha vist, sinó ara. 

 Uns te diuen ‘homonet’, 

 altres diuen ‘homeneu’, 

 y altres ‘homeniqueu’. 

 Ninguns afínan es dret, 

25 capeta et ve més endret, 

 per pintar-te cagolí, 

 si vols més alt ballarí, 

 si vols més alt belleruga 

 si vols més alt, ets tortuga, 

30  y si més alt, porch espí. 

 

 En fin, ets diminutiu, 

 en tot lo racional; 

 en matèria de fer mal, 

 ets en grau superlatiu. 

35 Dur ets, de nominatiu, 

                                                           
66

 Saió: saig dels que intervingueren en la passió de Jesucrist; home cruel que dóna turment (DCVB). 
67

 Miscel·lània Pasqual, volum III, pàg. 553-555. Aquest poema, així com també el que transcriurem a 

continuació, es localitzen a més al volum XIIIè de la Miscel·lània Bover i a partir de la pàgina 141 del 

manuscrit 81 de la Biblioteca Municipal de Palma. 
68

 Emblaví: embull, embolic, qüestió dificultosa (DCVB). 
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  genetiu de villanies, 

  datiu de mil porquerias, 

  acusatiu de bondats, 

  vocatiu de altres maldats, 

40 ablatiu de causas pias. 

 

  En gèneros, ara bé, 

  vols que et diga el mea sentis? 

  Per tots es caires et mir, 

  ningun gènero et convé. 

 45 Si no en trop, te empeltaré! 

  Però què et tench de empeltar? 

  Cap bo no et puch trobar, 

  ni menos tens branca bona, 

  promises de homo y dona, 

 50 tal gènero no es pot dar. 

 

  En supins i defectius 

  tens la primera cadira, 

  sols la sintaxi se admira, 

  no trobar en tu sustantius. 

 55 Vas carregat de obstentius,
69

 

  y tota la tua idea, 

  son pensament de moneya, 

  que pensa sens reflectir, 

  y a mi me obligas a dir, 

 60       que ets pura xemeneya. 

 

 En verba corporis tens, 

 com espai imaginari, 

 pues en ton cos un armari, 

 de mil conceptes pudents. 

65       Per lo que et púdan ses dents, 

  escriptori de maldats, 

  tos pensaments arrocats, 

  et causaran la baraya, 

  fóres al Pes de la Paya, 
70

 

70 concagat dels concagats. 

Limax 
71

et dich, per in x, 

bombix et vull afagir, 

esto prova ton vestit, 

pues de sedex vas un feix, 

75 saps ser el limax de hont neix, 

  de ser pudent llemicós,
72

 

  fortex de lo piadós, 

  cuatrix de pich cruel, 

  araña de pich cruel, 

80      curset nanell rabiós.»
73

 

 

 

 

                                                           
69

 Mot no documentat; possiblement prové d’ostentar. 
70

 Llegiu ‘Pes de la Palla’. 
71

 ‘Llimac’ en llatí. 
72

 Llemicós: untuós, que s’agafa com oli o greix i és difícil de desenganxar (DCVB). 
73

‘Nanell’: nan (DCVB). Recordau la fama d’home baix d’estatura que tenia Roca Mora. El poema procedeix 

de Miscel·lània Pasqual, volum III, 556-557. 



 93 

1.2. El fill Guillem Roca i Reus  

Pel que fa a Guillem Roca i Reus (Palma, 1793-1852), fill de Guillem Roca i 

Seguí, cal assenyalar que també fou doctor en drets i poeta satíric. D’ideologia liberal, 

defensà enèrgicament la Constitució del 1812. Ocupà càrrecs a l’Administració de 

Justícia, fou auditor honorífic de la Marina, membre de la SEMAP i del Col·legi 

d’Advocats de Palma. Com a poeta, tot i posseir una considerable cultura, es decantà 

per la literatura popular. Els temes que més va tractar inclouen la política, el sexe i la 

sàtira contra persones concretes. En aquest punt adoptà un to incisiu, i sovint suscità 

les rèpliques dels seus interpel·lats, com s’esdevingué amb el Poema satíric contra el 

vici i la mala costum del beure, que va escriure el 1828 i que no es va publicar fins 

gairebé un segle i mig més tard, concretament el 1973, tot i que havia tingut una 

àmplia difusió oral i manuscrita.  

En els poemes referits al sexe, com ja hem indicat i segons explica Jaume Vidal 

Alcover, que va intentar reconstruir un extens poema titulat La cabronària, adopta un 

to directe.
74

  En el tema polític destaca, publicat el 1847, Al Señor Alcalde y Señors 

Retgidors de l’Ajuntament de Palma destituïts y encausats en lo añy 1846 perquè 

pensaren que devían observar la Constitució que tots havían jurada.  La sàtira, el sexe 

i la política són barrejats amb més moderació a la Novel·la amorosa de Sir Arthuro i 

Eloïsa, publicada per primera vegada, en edició de Maria Josepa Gallofré, a la revista 

Randa (1984-1985). L’any 2004 es va editar el seu sonet monosil·làbic que comença 

Tu te’n vas, ve ne Bel des cap d’un poch (Vall 2004b). Guillem Roca i Reus és també 

autor de la Descripció satírica de la Vila d’Algaida, publicada el 1859, poema que 

coneixem de referències perquè avui dia es troba il·localitzable.  

Com els altres Roca, Guillem Roca i Reus era una persona socialment criticada. 

Se li retreia, a l’igual que al seu pare, la gasiveria, i també la falta d’escrúpols en el 

tema professional, que el portava a enganyar fins i tot els membres de la pròpia 

família. Tant és així que en una contestació en dècimes al Poema satíric, que també 

publica Jaume Vidal Alcover, a part de tot això que s’acaba d’esmentar, apareixen 

unes referències molt sucoses al pare, així com també a la relació entre els dos. El 

poema s’adreça a Guillem Roca i Reus, fill: 

«A més d’esser delator, 

ets un complet advocat, 

que ja mai has respectat 

d’es pagesos es sarró; 

homo vil i estafador 

te poden dir a la cara, 

i si alçàs es cap ton pare 

de dins sa fossa en el dia, 

«lladre, gran lladre», et diria, 

si no està gat encara ara.  

 

Que robasses a ton pare 

és un fet ben concordat, 

i tothom està enterat 

que robares a ta mare; 

que an es germans robes ara 

és es rum-rum de sa gent; 

saben molts que infamement 

una doneta enganares, 

                                                           
74

 Manuel Oliver, descendent dels Roca, conserva alguns fragments manuscrits d’aquests poema que va 

facilitar a Jaume Vidal Alcover. 
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pues donació li arrancares 

quan creia fer testament.» (Roca i Reus 1973: 105-106) 

 

L’última dècima, la 71a,  encara insisteix en aquest punt: 

 
«Per últim, senyor advocat, 

que viu prop de ses Tereses, 

pensa bé ses endemeses 

amb què tant t’has deshonrat. 

Que mai t’has emborratxat, 

no ho crec, perquè en véns de casta. 

I te dic que és qui amb tu gasta, 

confiança i tracto et té, 

ja mai pot sortir-ne bé, 

perquè ets un pirata, i basta.» (Roca i Reus 1973: 107)
75 

 

Per definició, els poemes infamatoris ataquen sempre la part més feble de la 

persona. A Roca i Reus li retreuen, precisament, la gasiveria, l’engany de clients i 

familiars i l’estat de permanent embriaguesa. Desconeixem quina part de veritat hi ha 

en aquests insults, però, sembla cert que Guillem Roca i Reus no mereix la confiança 

dels seus familiars en relació als temes econòmics; ho podem deduir, a més, per una 

altra qüestió. Una vegada morts Guillem Roca i Seguí i la seva esposa, els fills es 

degueren repartir les propietats. Ignoram l’any de la mort de l’esposa, però, el mateix 

any en què s’escriuen les dècimes transcrites, 1828, concretament quinze anys després 

de la mort de Guillem Roca i Seguí, els fills fan valorar per un taxador extern la 

biblioteca del pare. Sembla que una sola valoració resulta insuficient i que el fill 

major, Nicolau, nomena un pèrit per compte propi que repassi l’estimació comuna que 

han manat fer els fills en conjunt, tal i com figura al final del document ja esmentat 

que en constitueix l’inventari; això demostra una evident falta de confiança entre els 

germans:  

 
«Esta es la estimación que hizo Estevan Trias, librero, perito nombrado de común acuerdo 

por las partes, y después Don Nicolás quiso se revisase la estimación por otro nombrado 

por su parte que fue Antonio Noguera, también librero, el cual justipreció los mismos 

libros en dosmil ochenta y una libras y diez y siete sueldos según su dictamen de 23 de 

marzo último y por él acordaron pasar las partes y lo estipularon en la última ratificación 

del compromiso en poder de Don Juan Oliver y Mascaró, notario. Palma 15 de abril de 

1828. [Signat:] Guill[erm]o Roca [i] Ver[nar]do Roca.» 
 

 

Els versos anteriors, a més, ens acosten a la relació entre Guillem Roca, pare, i el 

seu fill. Per una banda, l’atacant afirma que si Roca i Seguí «alçàs el cap», és a dir, si 

fos viu per presenciar el que passa, acusaria el seu fill de «lladre, gran lladre»; 

d’aquesta manera, el pare resta implícitament definit com una persona que a nivell 

moral és més escrupolosa i justa que el seu fill, tot i l’opinió que ja hem comentat que 

mereixia a alguns dels seus contemporanis. Però, al llarg d’aquestes dècimes, en dues 

ocasions, es parla de l’afecció a la beguda de Roca i Seguí. Es tracta de l’única notícia 

que tenim en aquest sentit, ja que ni a través dels seus poemes ─ni els propis ni els que 

l’ataquen─ ni mitjançant les referències que ens donen els seus contemporanis, no hem 

pogut confirmar aquest detall. 

A més a més, el poema també es fa ressò de la ideologia política de Roca i Reus, 

                                                           
75

 A través d’aquesta dècima es confirma que Roca i Reus vivia a la casa paterna situada al carrer dels Horts, 

de Palma, a prop del convent de les Tereses, la qual també havien residit Joan Baptista Roca i Mora i 

Guillem Roca i Reus. 
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concretament dels seus vincles amb la Inquisició cap a 1814, és a dir, quan tenia 

només vint anys. Pel que sembla, sis anys més tard, cap a 1820, canvià radicalment la 

seva manera de pensar, fet que és objecte d’un retret:  

 

«Recorda’t, historiador 

de fingides borratxerres,  

lo que l’any catorze feres, 

caiguda sa Constitució: 

hipócrita, a la Inquisició 

Victorica delatares, 

i, molt unit amb sos frares, 

cridaves «Viva la Fe»; 

però l’any vint, desdint-tè, 

sa xiberga te girares.» (Roca i Reus 1973: 105) 

 

També és igualment sucosa la descripció física de Roca i Reus que se’ns dóna en 

aquest poema. Recordem que el seu pare i l’oncle d’aquest, Joan Baptista Roca i 

Mora, eren igualment objecte de burla per aquest motiu. Roca i Reus és qualificat amb 

els termes següents: 
 

«Aquell que no et té tractat 

dirà que ets un beneit: 

mirau-lo, coll tombadet, 

es cos un poc de costat, 

nyau-nyau parlant afectat 

i fent sa mitja riaia, 

quan entretant ell ensaia 

i va ordenant es pla 

per quedar-sè amb tot es gra 

i deixar-vos sense paia.» (Roca i Reus 1973: 106)  

 

Segurament, Roca i Reus era una persona físicament fràgil. Ell mateix es 

defineix en aquests termes en una de les seves composicions, concretament en un 

poema que escriu per aconseguir no haver de formar part de les milícies urbanes. El 

seu estat físic es relata en els versos següents: 
 

«Yo no puc fer cap fatiga 

ni rosegar per ses guàrdias, 

yo no puch dur res estret 

perquè el pit al punt hem daña. 

Yo no hem cuit de si és de moda 

duch es vestit tot a l’ample, 

yo no puch anar pes sol 

només surt els horabaxes. 

(…) 

Ya no tench delit de jove, 

perquè ya pas els quaranta» (Roca i Reus 1884: 165) 

 

En aquest mateix testimoni, Roca i Reus fa valoracions sobre el seu caràcter: 

 
«Yo no vull fer duas caras, 

yo no som camaleó 

ni de aquells que es cos amàgan 

(…) 

No som dels qui fan s’ermús 

de lo que tenen més ganas, 

ni tampoch mastech fasols 
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dant-me to ab mitges paraules. 

Conseqüent a mos principis  

lo que sent dich a las claras 

axò no agrada a tutom 

perquè n’hi ha de altre casta.» (Roca i Reus 1884: 165) 

 

Però contràriament al que tots aquest comentaris indueixen a pensar, Roca i 

Reus també devia gaudir d’algunes simpaties. Per exemple, abans d’emprendre el 

viatge durant el qual morirà a Ciudad Rodrigo (Salamanca, on s’havia desplaçat per 

administrar una herència, sembla que el glosador solleric Andreu Coll i Bernat li 

dedicà uns versos afectuosos. Tot i així el comentari de l’editor de la publicació 

periòdica deixa el camp obert a l’especulació quan diu: «Cuant es missé Roca, poeta 

mallorquí, famós, s’havia d’embarcar per anar a rebre una hasienda que li havia 

venguda y que li costà sa vida, en Tambó li feu aquesta despedida»: [la negreta és 

nostra] 
  

«L’Arcàngel guià a Tubias 

en tan perillós camí: 

a vostè n’emprenga així 

i que no haje de patir 

campanya de tants de dies. 

Déu lu guard de traiduries 

i qu·amb bones cumpanyies 

puga menjar i durmí.» 
76

 

 

En definitiva, la llegenda que envolta els autors que ens ocupen degué repercutir 

en la seva escriptura, sobretot en la virulència i la força que arribaren a prendre els 

seus poemes de circumstàncies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 (Roca i Reus 1973: 31); aquests versos també es troben a Literatura popular mallorquina, (Sóller, 1900), 

volum II, pàg. 13.  
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2. GUILLEM ROCA I SEGUÍ: L’ESCRIPTOR 

 

En el camp de la literatura, Guillem Roca i Seguí es dedicà a la narrativa, al 

teatre i a la poesia. Quant a la narrativa és autor de dues narracions que ell anomena 

Rondalla de rondalles. Pel que fa al teatre, la seva única obra coneguda és en vers, es 

titula la Comèdia del misser fet mísser i es publicà pòstumament al 1851. En el camp 

de la poesia, Roca és autor de, com a mínim, vuitanta-tres composicions, que estudiam 

i editam en aquesta tesi, i que pertanyen a estils molt diferents. Per una banda, hi ha 

vint-i-set faules d’animals, algunes d’estil clarament neoclàssic, escrites a imitació de 

les de Fèlix M. Samaniego (1745-1801). En segon lloc, hi ha dues composicions 

llargues, la Faula burlesca de Píram i Tisbe i La Mare Celestina, publicades en un 

plec solt sota el títol Romances per plorar rient o per riure plorant (1852). La resta de 

composicions són poemes de circumstàncies que tracten de situacions i personatges 

que comparteixen context social amb l’autor. Tot plegat, una producció molt variada 

que tracta des dels registres més cultes fins als més populars. A continuació, abans 

d’estudiar detalladament la poesia i per tal de poder valorar globalment la seva tasca 

d’escriptor, s’analitza la seva obra narrativa i teatral, juntament amb alguns estudis que 

aquesta ha generat. 

 

2.1. L’obra narrativa: les Rondalla de rondalles 
 

Guillem Roca i Seguí escriu dues narracions parèmiques que es podrien englobar 

dins el gènere que ell anomena Rondalla de rondalles. Segons Jaume Vidal Alcover, 

editor i estudiós de les dues peces, aquest tipus de narracions es pot definir així:  

 
«Són narracions escrites, si no exclusivament, fins al màxim on això és possible, amb 

aquells recursos i gràcies del llenguatge que anomenam refetes, dites, refranys, adagis, 

proverbis, màximes, sentències, aforismes, modismes, frases proverbials i que els 

estudiosos han designat amb el nom general de parèmies (...) 

 

El tema d’aquestes narracions és sempre (...) un fet delictiu o escandalós (...). Solen 

tractar afers de dones, d’enamoraments contrariats pels pares, matrimonis obstaculitzats 

per una o altra causa, tancades de la culpable en un convent, i en general, final feliç.» 

(Vidal Alcover 1973: 183-185; 1978: 82-83)  

 

Les dues peces de Guillem Roca i Seguí es conserven a la Miscel·lània 

Vilafranca, i una de les dues es troba també recollida al manuscrit 147-1 de la 

Biblioteca de Montserrat. La primera d’aquestes dues narracions parèmiques explica la 

història d’uns amors prohibits per una oposició familiar. Un manobre, casat i amb dues 

filles, veu com la més jove s’enamora d’un menestral. El pare desaprova aquesta 

relació i la filla decideix no fer-ne cas. Per això, el pare, volent resoldre d’arrel el 

problema, deixa la seva filla al convent de la Misericòrdia, sota la tutela del prior. Els 

enamorats, però, aconsegueixen comunicar-se per carta i, fins i tot, arriben a trobar-se. 

Més tard, el menestral i els pares de l’al·lota es barallen públicament enmig del carrer 

fins que intervé un algutzir. Després d’aquest episodi, el menestral aconsegueix 

enganyar el prior del convent i s’emporta l’al·lota; intenta subornar l’alcalde de barri i 

un comandant, encara que no queda clar si el suborn es du o no a terme. La història 

arriba, d’aquesta manera, a un final feliç: els dos enamorats aconsegueixen estar junts. 
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La segona d’aquestes narracions parèmiques de Guillem Roca i Seguí és 

protagonitzada per un misser que té un fill i tres filles. La primera filla s’enamora d’un 

oficial de curta volada que al final l’abandona; la segona filla es casa amb un foraster 

presumit i pobre, que treballa a l’oficina de contribucions amb el qual té molts 

d’infants. La tercera festeja el fill d’un escrivà. Una vegada presentades les filles, la 

història se centra en el fill, anomenat Don Fantasmón, que viu despreocupat, és afectat 

de tocar la guitarra i s’enamora de la filla d’un pagès que viu davant ca seva; ni els 

seus pares ni els d’ella no veuen amb bons ulls aquesta relació i s’hi oposen; per això, 

tanquen l’al·lota en un convent de monges. Hi ha un plet, però el fill del misser el 

perd, per la qual cosa el misser mor del disgust. L’al·lota ha de tornar a casa seva, es 

malcasa i s’acaba morint.  

Jaume Vidal Alcover realitzà dos substanciosos estudis sobre la Rondalla de 

rondalles de Guillem Roca i Seguí. L’any 1973 publica a la revista Lluc una reflexió 

general sobre el gènere, però no hi edita les obres. Vidal Alcover indica que Roca 

escriu les seves Rondalles a l’estil de la Rondalla de rondalles del dominic Lluís 

Galiana i Cervera (1740-1771), qui a la vegada imita intencionadament el Cuento de 

cuentos de l’escriptor castellà Francisco de Quevedo ─encara que la de Galiana hi 

incorpora la caricatura i l’agressivitat quevedesques─ i la Historia de historias de 

Diego de Torres Villarroel (1694-1770). De fet, les obres de Francisco de Quevedo y 

les de Diego Torres de Villarroel formen part de la Biblioteca de Guillem Roca i 

Seguí, l’inventari i estudi de la qual s’aporten al final d’aquesta tesi. Però, la Rondaia 

de Roca, a més de relacionar-se amb altres composicions del mateix gènere en 

castellà, serva nombrosos punts de contacte amb la del mallorquí Tomàs Aguiló i 

Cortès (1775-1856). Aquest escriptor va publicar l’any 1815 una Rondaia de rondaies 

que, tot i que anticipa l’actitud d’una Renaixença primerenca a Mallorca, mostra 

diverses semblances amb la de Roca, com per exemple l’extensió breu, el fet d’estar 

composta per frases fetes, refranys i adagis o la subordinació del contingut a la forma. 

Tanmateix, però, a nivell més general, l’obra de Guillem Roca i Seguí i la d’Aguiló 

Cortès mantenen un nombre considerable de coincidències. A l’apartat dedicat als 

problemes d’atribució d’obres, posarem en relació la producció d’aquests dos autors, 

encara que podem avançar que les Rondaies de rondaies de Roca i Aguiló són obres 

diferents que coincideixen en diversos aspectos. 

L’estudi de Vidal Alcover del 1973 té continuïtat i, l’any 1976, posa a l’abast del 

lector especialista l’edició definitiva de l’obra narrativa parèmica de Guillem Roca, a 

la revista Randa. D’aquesta manera, l’obra narrativa de Roca es troba editada i 

publicada modernament i és a l’abast dels lectors. 

 

2.2. L’obra teatral: la Comèdia del misser fet mísser 

L’activitat dramàtica de Guillem  Roca i Seguí es redueix a l’entremès Comèdia 

del misser fet mísser, que tracta el tema del casament contrariat, que és molt habitual 

en aquest gènere: dos joves que volen casar-se i topen amb l’egoisme del pare d’ella 

que vol impedir aquesta unió per no haver-la de dotar. 

L’any 1987, l’investigador Antoni Serrà Campins publica un estudi sobre el 

gènere de l’entremès i un catàleg sistemàtic dels entremesos mallorquins del segle 

XVIII, tant manuscrits com impresos. El total d’obres inventariades en aquest treball és 

de cinquanta-una i, entre aquestes, s’analitza la Comèdia del misser fet mísser, obra 

que, a més, posa en relació amb la resta d’entremesos d’aquest segle. Posteriorment, el 

1995, Serrà Campins publica Entremesos mallorquins, consistent en un estudi del 
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gènere i una edició crítica molt acurada de deu entremesos mallorquins del segle XVIII, 

entre els quals inclou l’obra de Roca i Seguí. A la introducció, útil i aprofundida, es 

posen en relació totes les peces editades. 

En els seus dos estudis, Serrà comença la descripció de cadascuna de les obres 

teatrals amb referències a l’autor. De passada, dóna una breu biogràfica de l’autor que 

coincideix en gran manera amb el que ell mateix indica al Diccionari de literatura 

catalana (2008: 861; Serrà 1995: 21) quan redacta l’entrada dedicada a Roca i Seguí. 

Serrà dibuixa la figura de Roca a partir de les consideracions que en fan Joaquim M. 

Bover (1868, II: 272), l’arxiduc Lluís Salvador, Josep Melià, Jaume Vidal Alcover i 

Jordi Carbonell en els treballs que seran analizats més endavant. Serrà posa, també, 

especial esment a delimitar els problemes d’atribució d’obres de Guillem Roca i Seguí 

en relació a Tomàs Aguiló i Cortès i a dissertar sobre les relacions amb el comte 

d’Aiamans pel que fa a la redacció del Vocabulario. 

En un altre apartat, Serrà tracta de la transmissió que han tingut els entremesos i 

de la seva possible classificació per temes. A més, compara tots els entremesos 

inventariats a partir d’una sèrie de temes com, per exemple, la caracterització dels 

personatges i la temàtica; així mateix, s’analitzen quines són les fonts literàries de cada 

obra; en el cas de l’entremès de Guillem Roca i Seguí s’assenyala que parodia La vida 

es sueño de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Quant a la datació indica que 

«devia ser composta durant l’últim terç del segle XVIII, abans que Guillem Roca i 

Seguí fos vell». Així mateix, s’estudia el llenguatge, la mètrica i la rima de la 

composició. En aquest punt, Serrà assenyala que el text de Roca és un dels més cultes i 

elaborats del gènere. Quant a la relació de l’obra de Roca amb la castellana estableix la 

comparació amb els termes següents: 

 
«També es casaran feliçment els joves de la Comèdia del misser fet mísser, la qual 

parodia La vida és sueño de Calderón de la Barca per mitjà d’un esquema tradicional molt 

repetit des de l’Aulularia de Plaute fins al segle XIX, el del vell avar que, egoistament, vol 

impedir que la filla o pupil·la es casi amb el seu pretendent. Guillem Roca i Seguí hi 

estableix un paral·lel burlesc entre la situació de Catalina, que és pubilla mallorquina de 

família mossona i el príncep hereu de la corona polonesa. El misser té reclosa la seva filla 

Catalina, òrfena de mare com Segismundo, per així poder continuar administrant-li els 

béns que havia heretat en morir sa mare i que, en casar-se, passarien a ser administrats pel 

marit, deixant-lo a ell en la misèria, de la mateixa manera que el rei de Polònia ha reclòs 

el seu fill per evitar que arruïni el país. En tots dos casos el pare és vençut: però, 

finalment la situació es resol bé per a tots. Els personatges reials polonesos de l’obra de 

Calderón han quedat reduïts a Roca, a simples mossons mallorquins; i el problema 

filosòfic que planteja la primera obra és degradat a un vulgar problema econòmic. El 

paral·lelisme entre la situació que viuen els protagonistes d’una i altra obra es fa palès 

sobretot en un soliloqui de Catalina que parodia el que fa Segismundo a la segona escena. 

I no només en aquest parlament, que és en dècimes espineles, sinó també en la major part 

del text, Roca calca la mètrica del drama calderonià per fer la paròdia més evident.» 

(Serrà 1995: 29-30) 

 

De fet, l’obra de Guillem Roca i Seguí és més simple que la de Calderón de la 

Barca, fins al punt que es fa difícil trobar un paral·lelisme complet entre les dues 

obres. Calderón tracta motius universals com per exemple el de la llibertat de l’home 

front al destí o el del paper del tirà; a més, la temàtica amorosa i el tema de l’honor hi 

són exposats a través del personatge femení. Roca, per la seva banda, esquematitza 

l’acció i elimina tot aquest fons filosòfic. El mòbil de l’acció per a ell és l’econòmic 

amb una certa picaresca: per una banda, el pretendent vol augmentar el seu patrimoni a 

través del casament amb una pubilla; per una altra, el pare vol mantenir la filla fadrina 
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per no haver-se de desprendre dels béns que han de constituir la dot. Aquesta 

motivació es reitera al llarg de la peça. 

Tanmateix, existeixen nombrosos punts de contacte entre l’entremès de Roca i la 

seva poesia. Per una banda, aquest oportunisme dels personatges també apareix al llarg 

dels seus versos; entremès i poesia comparteixen aquest concepte de l’amor com a 

conveniència, i el deslliguen de qualsevol sentiment. A l’entremès, l’amor només 

existeix, com en tantes altres composicions de Roca, en un nivel teòric: «els amantes 

perden la Tramuntana de vista (Serrà 1995: 222, versos 281-282)» com passa també 

només en el pla verbal a La faula burlesca de Píram i Tisbe. Tanmateix els 

protagonistes de l’entremès tenen un gran sentit pràctic i veuen en el matrimoni la 

possibilitat de millorar les seves condicions:  

«Acàs, per aumentar mon patrimoni, 

y ha medi millor que un matrimoni?» (Serrà 1995: 211, versos 23-24) 

 

El tema del matrimoni de conveniència es reiterarà en la poesia de 

circumstàncies de Roca, on trobam casaments desiguals, vídues que es tornen a casar i 

oncles que pretenen les seves nebodes; en definitiva, Roca no acostuma parlar d’amor, 

sinó de matrimoni i dels avantatges que aquest suposa per algun dels seus membres. 

Aquest tema es vincula sens dubte amb el de l’avarícia, que ja hem relacionat amb 

Roca. 

A més, convé també parar esment a un altre concepte que ja hem tractat en 

introduir la poesia de l’època, a l’apartat dels conflictes socials, perquè apareix 

constantment a la poesia de Roca: el prestigi social de les diferents professions, amb 

una crítica molt dura contra els metges i una lloança molt clara dels advocats. A 

l’entremès, concretament, el misser que és pare de la protagonista manifesta que els 

metges estudien un sol llibre i ja estan formats per a tota la vida; així mateix, els sabers 

que ha de tenir un notari també es troben recollits en un únic manual, mentre que els 

advocats s’han de formar constantment.  

A través dels notaris s’esmenta a l’entremès un llibre que es troba a la Biblioteca 

de Guillem Roca i Seguí i que, per tant, ell devia conèixer: el manual de notaria de 

Comes. Així mateix, al llarg d’aquest fragment en què el misser es plany del seu excés 

de feina, surten el Llibre del venturós pelegrí, que era molt popular entre els estudiants 

de l’època de Roca i el Barbieri, que pot tractar-se d’alguna obra jurídica. 

Tot això, es troba expressat en un llenguatge formal i ric, ple de parèmies, 

algunes de les quals coincideixen amb les que utilitza en els seus poemes. A més, es 

refereix en dues ocasions a les baixes funcions vitals, fet habitual a Roca, que dóna 

uns moments molt còmics a l’entremès.  

Una prova que la poesia i l’obra dramàtica de Roca es troben íntimament 

relacionades és el fet que alguns fragments d’aquest entremès han esdevingut poemes 

que han gaudit d’una popularitat notable durant el segle XIX. Concretament, el 

setmanari satíric i humorístic L’Ignorància de dia 19 d’octubre de 1880 publica les set 

dècimes que posades en boca de Catalina, filla pubilla del misser, parodien el soliloqui 

de Segismundo a La vida es sueño de Calderón de la Barca; en aquest cas,  

L’Ignorància dóna complet el sol·liloqui que apareix incomplet en altres manuscrits; 

concretament, la versió que dóna Serrà Campins es troba mancada de la segona 

dècima que la publicació periòdica, per contra, reprodueix (Serrà 1995: 218). Per altra 

banda, aquest fragment calderonià devia ser amplament conegut a l’època per tal com 

en ple segle XIX, concretament a l’edició de L’Ignorància de dia 13 d’octubre de 1883, 
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és parodiat per un escriptor que usa per pseudònim ‘suot arravalenc’. Altres fragments 

de l’entremès s’han publicat de forma autònoma; el Diari de Buja de 1813 publica el 

fragment començat per «No hi ha trassa», que es correspon amb els versos 76-88 de 

l’edició de l’entremès de Serrà. 

Per tant, Serrà Campins fa una anàlisi de la peça en si mateixa i la relaciona amb 

les altres d’aquest gènere. Més endavant, el 1998, Francesc Xavier Vall i Solaz publica 

l’article «La comèdia del Misser fet miser, entre el teatre popular i el neoclàssic», on 

intenta situar l’entremès dins la Història de la Literatura. Aquest assaig s’inicia amb el 

debat sobre el concepte de «Comèdia», amb què Roca qualifica el seu entremès, tot 

fent referència a la introducció que el precedeix i que reproduïm: 

«Algú s’estranyarà que se don el nom de comèdia a esta pessa del Misser fet míser, que 

en España anomenarien entremès; però el qui està imposat en las reglas de aquella espècia 

de poema o ha llegit las de Molière o a lo menos el que intitulà Lope de Vega Arte nuevo 

de hacer comedias no lo tendrà per irregular.» (Vall 1998: 135)  

 

A continuació, Vall i Solaz analitza els aspectes barrocs i clàssics del text, revisa 

les obres que formaven la biblioteca particular de Roca, i posa l’entremès en relació 

amb les peces d’alguns autors clàssics com Terenci i Plaute. Aleshores conclou que la 

Comèdia de Roca serva nombroses semblances amb L’école des femmes de Molière: 

 
«Crec que el referent més important de Roca, sense desmerèixer el deute amb l’entremès 

o amb el barroc, és el classicisme, i sobretot Molière (encara que cal no oblidar tampoc 

els comediògrafs llatins o els autors més contemporanis). L’estructura argumental de la 

Comèdia respon a la més característica molieresca.» (Vall 1998: 154) 
 

La conclusió de Vall resulta un elogi per a l’obra: 

«Tanmateix, penso que destaca clarament entre la rica i interessant producció teatral mallorquina 

del seu temps, per esdevenir –amb tots els honors que no ha rebut- un dels pocs exponents de la 

tradició clàssica en català.» (Vall 1998: 155) 
 

En conjunt l’entremès exemplifica com un autor culte escriu una obra tot partint 

de fonts molt diverses, mostra com alguns fragments es parodien d’una manera prou 

clara, com el soliloqui de Segismundo que Roca posa en boca de Catalina, i com 

l’autor, a partir d’unes formes mètriques que copia, és capaç de bastir obra nova amb 

identitat i autonomia que enalteix el gènere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 4 

 

LA TRANSMISSIÓ I LA RECEPCIÓ DE L’OBRA 

POÈTICA DE GUILLEM ROCA I SEGUÍ 
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Encara que la informació que es dóna en aquest capítol s’utilitza en altres 

apartats de la tesi,  l’autora considera indispensable demostrar com ha arribat fins als 

nostres dies la poesia de Roca, a través d’impresos de diversa procedència i 

manuscrits, així com també com la seva figura ha estat documentada a través de 

manuals diversos.  

 

1. PROBLEMES D’ATRIBUCIÓ D’OBRES 

Guillem Roca i Seguí, com la major part dels escriptors mallorquins de final del 

segle XVIII i començaments del segle XIX, no demostra gaire interès per publicar les 

seves obres, ni per atribuir-se’n l’autoria. Probablement les va compondre com un 

exercici d’enginy, per al gaudi personal o per al dels seus contemporanis, que les 

devien conèixer a través de la transmissió oral o a través de còpies manuscrites. De fet, 

no hi ha cap dubte que Roca era un poeta molt popular en el seu temps i que els seus 

versos més cultes eren coneguts i fins i tot valorats pels lletraferits mallorquins. Tal i 

com demostren les seves obres, Roca posseeix un bagatge cultural ampli, adquirit a 

força de lectures sobre matèries diverses; és un bon coneixedor dels clàssics i de la 

literatura barroca i neoclàssica castellana, tal i com demostra la seva biblioteca; així, 

utilitza aquesta literatura en el seu joc d’erudició, tot posant a prova la seva capacitat 

per parodiar els autors castellans més coneguts com Luis de Góngora, com passa al 

poema que numeram com a [28], Pedro Calderón de la Barca, amb el soliloqui de 

Catalina a La comèdia del misser fet mísser o Félix María Samaniego tal i com es 

detalla als poemes numerats com [1]-[27]. 

Més enllà d’aquestes composicions més formals, però, la seva poesia de 

circumstàncies ataca directament altres personatges del seu entorn; és satírica i 

punyent; incisiva. Suposa una crítica a la societat del seu temps, i a través d’aquesta, 

algunes de les anècdotes viscudes han arribat a la posteritat. És ben possible que el 

mòbil que indueix Roca a l’escriptura sigui el prestigi social que aquesta li dóna; per 

això, amb tot l’interès posat en el moment present, Guillem Roca i Seguí no es 

preocupa per passar a la posteritat ni tampoc per deixar ben clar quines obres són 

creació pròpia i quines no. Cal, per tant, enfrontar-se a un problema d’atribució 

d’obres; per una banda, com ja hem indicat en analitzar l’obra en prosa, existeixen 

nombroses confusions entre la seva obra i la de l’escriptor mallorquí Tomàs Aguiló i 

Cortès (1775-1856); per altra banda, en determinats moments és possible dubtar entre 

l’atribució al pare, Guillem Roca (i Seguí), o al fill homònim Guillem Roca (i Reus), 

ja que els recopiladors de les miscel·lànies es refereixen a tots dos simplement com a 

«Guillem Roca». 

 

1.1. Guillem Roca i Seguí i Tomàs Aguiló i Cortès   

La relació entre l’obra de Guillem Roca i Seguí i la de Tomàs Aguiló i Cortès 

posa de manifest que el terme «originalitat», durant l’època que ens ocupa, encara es 

troba vinculada a la imitatio i a la traductio. Els escriptors són bons lectors de 

literatura que aprofiten tot el bagatge cultural adquirit a l’hora de realitzar les seves 

composicions. Entre Tomàs Aguiló i Guillem Roca existeixen nombrosos problemes 

d’atribució d’obres. Com que a hores d’ara no disposam de gaire informació nova, 

aquí sintetitzarem el que ja han apuntat altres estudiosos, concretament els editors dels 

dos autors (Aguiló 1993; Mas i Vives 1992-1993; Serrà 1987; Vidal Alcover 1971).  
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En relació a la narrativa, l’investigador Jaume Vidal Alcover apunta que Tomàs 

Aguiló i Cortès i Guillem Roca i Seguí són autors de dues obres molt semblants 

titulades Rondalla de rondalles, i es refereix a la del primer, sense argumentar-ho, com 

si es tractàs d’un plagi de la del segon. Més endavant, Joan Mas i Vives analitza 

aquesta afirmació i apunta que Tomàs Aguiló escriu una obra original i pròpia, 

relacionada amb la de Guillem Roca. Justifica aquesta hipòtesi explicant que el plagi 

de la rondalla per part d’Aguiló hauria provocat un deteriorament de les relacions 

fluides entre les dues famílies. A més, argumenta que Tomàs Aguiló es mostrà sempre 

molt satisfet d’aquesta obra en concret, fet que potser no s’hauria donat si s’hagués 

tractat d’un plagi. Els erudits que editen les seves obres, Joaquim M. Bover i Jeroni 

Rosselló, tampoc no fan referència en cap moment a un problema d’apropiació 

d’obres. Per tant, és justificat dubtar de l’existència del plagi apuntat per Vidal 

Alcover, encara que no es pot negar que tant Roca com Aguiló escriuen dues obres 

que pertanyen al mateix gènere i que serven nombrosos punts de contacte. 

Pel que fa a l’obra poètica cal fer referència a les faules i a les dècimes 

desbaratades. En relació a les primeres, Tomàs Aguiló i Cortès publicà l’any 1846 

unes Fàbules en vers mallorquí per D.T.A.C., autor de Rondaya de rondayes. Escrites 

en 1802. Aquestes faules coincideixen, bàsicament, amb les que es troben a un 

manuscrit de la Biblioteca March de Palma que porta el títol Vàrias fàbulas escullidas 

dels millors autors, traduïdas en vers mallorquí per el d[octor]r en drets d[on] 

Guillem Roca i Seguí.
77

  

A més, del plec que esmentàvem suara, publicat per Tomàs Aguiló i Cortès, cal 

assenyalar que conté vint-i-quatre de les vint-i-sis faules que el manuscrit de la 

Biblioteca March atribueix a Roca.  En aquest cas, Mas i Vives atorga l’autoria a Roca 

ja que el manuscrit conté dues composicions ([4] Ses moscas i [11] Ses auforges) que 

la publicació del 1846 de Tomàs Aguiló i Cortès no aporta i que juntament amb una 

altra de les publicades per Aguiló, [21] Es cassador y es cans, varen ser incloses per 

l’arxiduc Lluís Salvador al Die Balearen com a obra de Roca. També, al final del 

manuscrit es presenta una explicació de la mètrica de les faules en lletra diferent de la 

resta, que Mas i Vives identifica com la de Tomàs Aguiló i Forteza, fill de Tomàs 

Aguiló i Cortès, el qual hauria desmentit l’atribució que fa el manuscrit a Roca si 

hagués sabut que les faules eren obra del seu pare. A més, Joaquim M. Bover, bon 

coneixedor de l’obra d’Aguiló i de Roca, no esmenta aquest conjunt en relació a cap 

dels dos autors, la qual cosa resulta estranya. De fet, després de posar en relació l’obra 

d’Aguiló i la de Roca, s’observa que aquest opera uns canvis mínims sobre les faules, 

consistents bàsicament en la revisió d’alguns aspectes estílístics o la reescriptura de 

determinats fragments, mantenint-se sempre fidel a l’original. 

Ultra això, la relació entre les obres dels dos autors torna ser posada en evidència 

a les composicions [63] i [64] que s’editen en el present treball, que constitueixen dues 

sèries de dècimes desbaratades. A la introducció que precedeix aquests poemes es 

demostra que Aguiló i Roca fan sortir els mateixos personatges a les seves dècimes; 

aquests, però, no coincideixen amb els que surten a les dècimes desbaratades de fra 

Rafel Tous (1776-1816), principal representant mallorquí d’aquest gènere. Ja hem 

explicat que Tous va escriure les dècimes el 1815; per tant, després de la mort de 

Roca. A més, tant Guillem Roca com Rafel Tous declaren que les seves composicions 

es troben escrites «a imitació de les de Tomás de Iriarte». Aquesta coincidència de 

                                                           
77

  Signatura Ms 4º 1/21, segons la catalogació de la Biblioteca March. 
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personatges entre Aguiló i Roca és, simplement, una coincidència fruit de la manera 

pròpia que tenien els dos de fer literatura. 

Finalment, en el camp del teatre, Tomàs Aguiló és autor de l’entremès Més perd 

l’avariciós que el bondadós que, segons Antoni Serrà Campins, presenta nombrosos 

punts de contacte amb la Comèdia del misser fet mísser de Guillem Roca:  

 

«Curiosament aquesta obra recrea el mateix tema tradicional que també trobam a la 

Comèdia del misser fet mísser de Guillem Roca: el del vell avar que vol impedir el 

matrimoni de la filla per poder continuar administrant els béns d’aquesta, fins que després 

de ser burlat pel futur gendre accedeix al casament. Aguiló havia de conèixer 

necessàriament El misser fet mísser per escriure el seu entremès, ambdós publicats el 

mateix any 1851. De tota manera, no deixa d’esser curiosa aquesta coincidència de tema 

si consideram la possibilitat de plagi en altres obres d’Aguiló. Tanmateix abans de parlar 

de plagi hem de demostrar satisfactòriament l’atribució de les obres de Roca.» (Serrà 

1987: 55)  

D’aquesta manera, es demostra, per tant, que els dos autors únicament tenien 

interès per un mateix tipus de literatura, i que  les seves coincidències no provoquen 

problemes entre ells sinó que, possiblement, són conseqüència del concepte de creació 

propi del seu temps.  

 

1.2.Guillem Roca i Seguí i Guillem Roca i Reus
78

 

Per diferenciar poemes de circumstàncies de pare i fill, únic tema en què 

coincideixen, hauríem de poder localitzar la situació que expliquen. Només hi ha dos 

poemes d’atribució dubtosa que es troben a la miscel·lània d’Antoni Furió, conservada 

a la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana.
79

 En aquest manuscrit, en total, 

hi apareixen tres poemes de «Guillem Roca». El primer és obra del pare —en aquesta 

tesi es troba numerat com a [38]— i té per primer vers Per un sol beato nou: en aquest 

cas no hi ha cap dubte ja que, a part de poder localitzar l’anècdota que tracta, està 

inventariat en altres testimonis i en tots ells s’atribueix a Guillem Roca i Seguí. Els 

altres dos poemes, en canvi, el [32] i el [80], no han pogut ser localitzats en cap altre 

manuscrit. El primer d’aquests, un sonet, comença amb el vers Como arremete el mulo 

furibundo, i constitueix l’únic poema en castellà localitzat per ara de Roca i Seguí, a 

qui finalment l’atribuïm. L’altre, una codolada, que comença Gracis a Déu don Felip, 

explica la història d’un personatge de l’entorn de l’autor que es casa amb una al·lota 

molt més jove que ell. Tant la codolada com el sonet són esquemes mètrics habituals 

en els dos Roca, per la qual cosa la seva utilització no justifica l’atribució a Guillem 

Roca i Seguí, que es raona amb els arguments següents: 

a) Els dos poemes han estat transcrits per Antoni Furió (1798-1853), en un 

manuscrit copiat el 1818, quan l’erudit devia tenir només 20 anys. Si Guillem Roca i 

Seguí va morir el 1813, només hi ha cinc anys de diferència entre la desaparició de 

Roca i la recopilació dels poemes. Les seves obres encara es devien recordar o guardar 

tal i com ens ho demostra el manuscrit en qüestió que també transcriu el poema Per un 

sol beato nou que s’atribueix al pare. Seria lògic pensar, per altra banda, que el 
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 En aquest apartat tractam només de l’obra poètica; a l’apartat dedicat a la relació de Roca i Seguí amb la 

SEMAP ja s’ha resolt, a favor del pare, el dubte sobre l’autor del Vocabulario en tres lenguas Mallorquina, 

Española y Latina, sacado del Diccionario compuesto por la Real Academia Española por el R. P. L. F. 

Antonio Oliver, menor observante juntament amb una Addición de varios vocablos recogidos por Don 

Joseph Togores y Zanglada, Regidor de esta ciudad y muchos latinos añadidos por D. Guillermo Roca. 
79

 Manuscrit A(M)-51 del fons Aguiló de la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana.  
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transcriptor, que sempre aporta el nom dels autors dels poemes que recull, hagués 

marcat d’alguna manera la diferència entre pare i fill. A més, Guillem Roca i Reus va 

néixer l’any 1793, per la qual cosa només hauria tingut 25 anys en escriure uns versos 

que semblen propis d’una persona ben exercitada en l’art poètica, i sobretot, en la 

temàtica circumstancial. 

b) El manuscrit de Furió, a part dels poemes ressenyats, conté també 

composicions d’altres escriptors mallorquins amb els quals es relacionava Guillem 

Roca i Seguí, com el trinitari Miquel Ferrer Bauçà (1770-1857), l’autor teatral i músic 

Salvador Ferrer Costa (1767-1846), l’escriptor Joan de Sales (1741-1817), el 

polifacètic Albert Burguny (1707-1770) i el llatinista Joan Muntaner (1766-1847); no 

conté, en canvi, obra d’autors de l’època del fill. 

c) El poema Como arremete el mulo furibundo, [32], està dedicat al pare Alfaro, 

que com indica Roca a l’últim vers, era un «capuchino». El pare Antonio Alfaro no es 

troba registrat a la Biblioteca de Bover, ni tampoc en cap dels estudis especialitzats o 

generals que hem consultat i en els quals solem localitzar els autors de l’època. Sabem, 

però, que entre 1814 i 1815 es publicaren a Mallorca cinc llibres seus, que figuren al 

catàleg de la Biblioteca Bartomeu March de Palma. El més conegut és Triumfos de la 

providencia (1815), publicat a la Impremta Guasp de Ciutat. Així, doncs, és palès que 

el pare Alfaro era contemporani de Guillem Roca i Seguí, perquè, encara que les obres 

d’Alfaro s’haguessin publicat després de la mort de Guillem Roca i Seguí, Roca i Reus 

només tindria vint-i-dos anys l’any 1815. El poema, a més, constitueix una burla 

envers el caputxí semblant a les que Roca i Seguí acostuma a presentar en els seus 

poemes. 

Finalment, cal que facem esment al poema [80], Gracis a Déu don Felip, que 

conta l’anècdota d’un senyor que es casa amb una al·lota molt més jove que ell. Roca i 

Seguí posseeix altres poemes que tracten de personatges de l’època i d’anècdotes 

semblants; concretament observam el mateix tema i tipus d’estrofa al poema [77] 

començat pel vers Maneta, señor doctor. Aquestes coincidències ens indueixen a 

atribuir a Guillem Roca i Seguí l’autoria del poema [80]. 

 

 2. ELS TESTIMONIS DE L’OBRA POÈTICA DE GUILLEM 

ROCA I SEGUÍ 

L’obra poètica de Guillem Roca i Seguí arriba a l’investigador actual a través 

d’algunes còpies manuscrites i impreses del segle XIX. Pel que fa als manuscrits, 

destaquen quatre miscel·lànies dels erudits del segle XIX, i també la recopilació de 

materials poètics, populars i folklòrics de Josep Togores i Sanglada. 

És important el fet que no s’ha localitzat cap poema autògraf de Roca, encara 

que Bover (1868, II, 272) esmenta «dos tomos en cuarto de sus poesías satíricas que 

nos hizo ver su hijo D. Guillermo Roca y Reus». Quant als testimonis impresos, es 

recull algun poema a la premsa periòdica del segle XIX i, com ja s’ha assenyalat, el 

1852 es publica el plec solt Romances per rient o per riure plorant. A més, Joaquim 

M. Bover i l’arxiduc Lluís Salvador en reprodueixen mostres a les seves obres 

impreses. Tota aquesta obra poètica es trobava dispersa fins que el 1971 Jaume Vidal 

Alcover presentà la seva tesi de llicenciatura, en què la reunia. A continuació 

s’analitza la importància de cadascuna d’aquestes vies en la transmissió de l’obra 

poètica de Guillem Roca i Seguí. 
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2.1. ELS TESTIMONIS MANUSCRITS 

Els manuscrits que contenen obres de Guillem Roca i Seguí es localitzen a la 

Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma), a la Biblioteca Bartomeu 

March (Palma),
80

 a la Biblioteca del marquès de Vivot (Palma), a l’Arxiu del Regne de 

Mallorca (Palma) i al Fons Aiamans de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). No es 

guarda, per contra, cap poema d’aquest autor entre els manuscrits literaris que es 

conserven a la Biblioteca de la Real (Palma), ni a la Biblioteca Municipal (Palma).
81

 

En general, el gruix dels poemes manuscrits es troba a les miscel·lànies erudites del 

segle XIX, entre materials diversos d’interès històric, polític i literari que es recopilaren 

amb la intenció de preservar-los de l’oblit i en una mostra de la seva curiositat 

científica, en un moment en què la saviesa que demostra un autor és l’evidència més 

clara del seu prestigi. D’aquesta manera les miscel·lànies de Bartomeu Pasqual, 

Joaquim M. Bover, el pare Lluís de Vilafranca i Antoni Furió recullen els materials 

literaris de Roca. Per altra banda, Josep Togores guardà també poemes de Roca. A 

partir de les obres d’aquests cinc recopiladors, l’investigador actual pot formar-se una 

idea global de l’obra de Guillem Roca i Seguí.  

 

 2.1.1. La recopilació del comte d’Aiamans 

 A part de la seva activitat poètica, Josep Togores i Sanglada es dedicà a la 

recopilació de material folklòric, «sobretot cançons recollides casualment, en sentir-les 

cantar o dir a part o banda» (Togores 1995). La seva feina, però, no partia dels criteris 

més exhaustius i científics, propis dels folkloristes posteriors, sinó que arreplegava 

materials diversos, generalment cançons curtes, corrandes i gloses, obra de 

l’espontaneïtat pròpia dels glosadors illetrats envers els quals demostra una especial 

admiració. En aquest sentit copià, també, algunes composicions del poeta i advocat 

Guillem Roca i Seguí. Els materials poètics recollits per Togores, tant els de Roca com 

els d’altres autors, es troben actualment espargits en diverses biblioteques; per una 

banda, la Biblioteca de Montserrat (Catalunya) conserva una part important d’aquest 

patrimoni; per una altra, l’arxiu particular de Manuel Ripoll servava diversos materials 

literaris que l’any 1992 foren adquirits per la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), on 

es poden consultar en l’actualitat; és en aquest bloc on hi ha els poemes de Roca que 

havia recollit Togores.
82

 En provenen les composicions següents: [29] Detenga es vol 

gall d’Índia, [46] Quant fan una bella billa, [73] Del temps una fadrineta, [74] Un 

partit et duc atlota i  [82] Determín amant Catiu. A part d’això, a la Biblioteca March 

(Palma) resta un lligall de materials literaris catalogat com a Poesías procedentes de la 

casa de Ayamans, que conté un altre poema de Roca, [62] Tots els deixebles 

d’Arcidio.
83
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 A la Biblioteca March de Palma, a part de l’obra miscel·lània, s’hi guarden el manuscrit Vàrias fàbules 

escullides i un lligall de papers procedents de l’arxiu Aiamans, que contenen un poema de Roca. Com que 

més endavant ja tractarem del primer manuscrit a l’apartat dedicat a les faules, no ens hi detindrem ara, 

encara que necessàriament hi hem de fer esment. 
81

 En relació als manuscrits examinats de la Biblioteca Municipal de Palma resulta curiós que encara que no 

s’hi trobin poemes de Roca, hi ha composicions que fan referència a la família del personatge que ens ocupa, 

concretament, els que porten la signatura Ms. 36 i Ms. 81, i que ja han estat transcrits a l’apartat relatiu a la 

biografia. 
82

 Hem consultat el fons Aiamans de la Biblioteca de Catalunya, on es guarden els poemes que Joan Mas i 

Vives ens havia facilitat fotocopiats. 
83

 Signatura: C 67-1-2. 
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2.1.2. La Miscel·lània Vilafranca 

Lluís de Vilafranca (1770–1847) fou un historiador, bibliòfil i religiós que ocupà 

el càrrec de bibliotecari dels Caputxins de Palma i deixà tretze volums de Misceláneas 

Historiales. L’any 1947 el Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana reproduïa 

l’índex de continguts d’aquesta miscel·lània en commemoració del centenari de la 

mort de l’erudit.
84

 L’índex en qüestió numera cadascun dels continguts dels dotze 

volums recopilats per Vilafranca a partir del 1808, encara que els poemes de Roca es 

troben majoritàriament al volum XIIè, datat el 1835. Aquests poemes es troben en un 

volum que, a part de materials literaris diversos, també conté nombrosos documents 

històrics, ressenyes i resums de llibres de disciplines molt diverses, cartes i decrets. La 

Miscel·lània Vilafranca és l’única que dóna el poema [77] Querida de mes entrañes. 

Aquesta Miscel·lània, que pertany a la Biblioteca particular del marquès de Vivot 

(Palma),
85

 ha resultat un document indispensable a l’hora de realitzar un treball 

d’edició, ja que cronològicament és la més pròxima a Roca; fins i tot, l’inici d’aquesta 

recopilació de Vilafranca és anterior a la mort de l’autor. 

 

2.1.3. La Miscel·lània Bover 

L’historiador i erudit Joaquim M. Bover de Rosselló (1810–1865) col·lecciona 

tota mena de documents, antiguitats i notícies sota el títol Miscelánea erudita 

Maioricensis. En aquesta obra copià algunes informacions procedents de les 

miscel·lànies de Lluís de Vilafranca. A vegades, presenta informacions mancades de 

rigor històric i amb algunes imprecisions. La seva miscel·lània es conserva, com ja 

hem apuntat, a la Biblioteca Bartomeu March de Palma i ocupa un total de disset 

volums. A més, és autor de dues obres impreses durant el segle XIX que tractarem dins 

l’apartat pertinent, a través de les quals dóna un lloc a Roca entre els escriptors del seu 

temps. 

En aquesta obra es conserven divuit poemes de Roca que no apareixen ni a la 

Miscel·lània Pasqual ni a la Miscel·lània Vilafranca.
86

 Així mateix, recull materials 

poètics d’altres autors relacionats amb els de Roca, que constitueixen un complement 

perfecte a la seva poesia de circumstàncies; per exemple, Bover reprodueix els poemes 

contra els Rosselló que donaren lloc a la composició infamatòria de Roca, que 

numeram com a [33], o un testament burlesc de Miquel Pasqual, que completa el 
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 Concretament s’esmenta Guillem Roca i Seguí als indrets que ressenyarem a continuació: al volum IV de 

la Miscel·lània entre les pàgines 263 i 267 es presenta una Relació d’un cas succeït en esta Ciutat de Palma, 

Autor el Dr. Guillem Roca advocat y agut poeta mallorquí el que morí dia 23 de maix de 1813 de uns 70 

añys de edat. Notau la qualificació d’«agut» (en el sentit d’enginyós) que rebrà la poesia de Roca. El volum 

IV, entre les pàgines 286 i 279, presenta una Relación del Dr. Guillermo Roca, con muchos adagios 

mallorquines. Unes pàgines més endavant del mateix volum, 412–417, anoten Vàrias poesias burlescas del 

miser el Dr. Guiem Roca. I encara en aquest mateix volum IV, entre les pàgines 616 i 617 s’explica la 

Fàbula de la Rata Pajesa y de la Rata ciutadana. Al volum XI trobam Dècimas desbaratadas del Dr. Dn 

Guillem Roca entre les pàgines 657 i 658. Entre la pàgina 303 i 313 del volum XII s’anoten, així mateix, 

Poesies del Dr. Dn Guillem Roca. 
85

 S’agraeix la consulta a Pere de Muntaner. 
86

 Els poemes que apareixen a la Miscel·lània Bover però no a la Miscel·lània Pasqual són els següents: [28] 

Referex Mestre Nasson, [30] De ses ollas se fan tests, [33] Don Poyo Marquès del Bou, [37] Si amortizava 

an Vanrell, [41] Qui és aquell qui surt jiscant, [43] Misser y procurador, [45] La Creu de Campos, [46] 

Quan fan una bella billa, [48] Aquest exèrcit volant, [50] Ja que aquets conseierets, [53] La ploma d’herba 

cuquera, [54] Bon volant y bona cova, [56] Tercera vegada encara, [57] Trobant-se un añ massa plena, [60] 

Sol proposar-se un problema, [64] S’escolà de Sant Matgí, [66] No diu sinó ay y né, [68] Casi, casi aquest 

senyor, [73] Del temps una fadrineta. 
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poema [79], i les dècimes que es penjaren a la Rambla de Palma amb motiu del dinar 

ofert als pobres per Bartomeu Valentí, relacionat amb el poema [34]. 

 

 

2.1.4. La Miscel·lània Pasqual 

La Miscel·lània compilada per Bartomeu Pasqual Arrom (1822–1884), coneguda 

com a Miscel·lània Pasqual, i que es conserva a l’Arxiu del Regne de Mallorca 

(Palma), guarda poemes de Guillem Roca i Seguí entre els seus vint volums de 

materials extrets d’altres obres miscel·làniques, entre les quals destaquen les dues que 

acabam d’esmentar: la del pare Vilafranca i la de Bover. La Miscel·lània Pasqual, 

però, resulta d’un interès notable des del punt de vista literari ja que, a part de l’obra 

poètica dels diversos autors, incorpora peces teatrals completes. Pel que fa a Roca, tots 

els poemes que aporta Pasqual també apareixen en alguna altra miscel·lània.  

 

 

2.1.5. La Miscel·lània d’Antoni Furió i Sastre 

L’erudit Antoni Furió i Sastre va recopilar alguns volums de miscel·lània 

literària que en l’actualitat es troben dispersos. El volum compost el 1818, que pertany 

al fons bibliogràfic de la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, titulat 

Poesías varias recogidas por D. Antonio Furió, conté materials poètics de diversos 

autors dels segles XVIII i XIX, generalment en català. Aquest manuscrit hi va arribar a 

través de la donació que féu Estanislau de Kostka Aguiló ─que va llegar a la 

Biblioteca de l’esmentada Societat el seu fons bibliogràfic format per 4500 llibres 

impresos, 1500 plecs solts i 149 manuscrits. En aquest manuscrit es troben tres 

poemes de Guillem Roca i Seguí, als quals ja ens hem referit en l’apartat dedicat als 

problemes d’atribució d’obres, concretament els numerats com a [38], [32] i [78]. 

Aquesta aportació resulta molt valuosa perquè els dos últims poemes que hem 

esmentat no han estat localitzats en cap altra font.  

Un altre volum de la Miscel·lània Furió, compost amb posterioritat al que 

acabam d’indicar, conté el Poema satírich contra el vici i la mala costum del beure 

que l’any 1828 va escriure Guillem Roca i Reus, fill de l’autor que ens ocupa, i que es 

conserva actualment a la Biblioteca de Catalunya. Aquest volum forma part dels 96 

ítems que, com ja hem explicat, el llibreter mallorquí Manuel Ripoll va vendre a la 

Biblioteca de Catalunya l’any 1992. En general es tracta de materials literaris diversos 

(cartes, poemes, peces teatrals), majoritàriament inèdits i redactats en català, que 

resulten imprescindibles per al coneixement de la literatura catalana del tombant del 

segle XVIII al segle XIX. Aquest altre volum de Furió al qual ens referim serva els tres 

poemes de Guillem Roca i Seguí numerats com a [38], [51] i [69]. Un altre document 

que s’hi conserva, que es relaciona tangencialment amb els poemes de Roca, és una 

còpia del drama musical en tres actes que sobre Píram i Tisbe va escriure Antoni Gras, 

que es representà reiteradament durant 1748 i que serà comparat amb el poema 

homònim de Guillem Roca a l’apartat corresponent. 
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2.1.6. El manuscrit Vàrias fàbulas escullidas 

El manuscrit Vàrias fàbulas escullidas dels millors autors, traduïdas en vers 

mallorquí per el d[octor] en drets d[on] Guillem Roca és un conjunt de setze fulls 

numerats, entre el 309 i el 334, que devien formar part d’una miscel·lània més gran, 

per ara no identificada, que es conserven a la Biblioteca March (Palma). Conté vint-i-

sis de les vint-i-set faules de Roca fetes a imitació de les de Félix María Samaniego 

que editam en aquest treball. A més, al primer full d’aquest corpus, hi apareix una 

data, añ 1700, que, tal i com assenyala Mas i Vives, deu ser errònia, ja que la lletra del 

manuscrit és molt més tardana. (1992-1993: 226) 

 

2.2. ELS TESTIMONIS IMPRESOS 
2.2.1. Les publicacions periòdiques 

2.2.1.1. El Diari de Buja (1812 –1813) 

El trinitari Miquel Ferrer Bauçà (1770-1857), que ja hem esmentat al segon 

capítol d’aquesta tesi, dirigí amb diversos noms i interrupcions el Diari de Buja entre 

1812 i 1813 amb l’objectiu de contrarestar les idees més liberals i a favor de la 

Constitució difoses per l’Aurora Patriótica Mallorquina durant els mateixos anys. 

Redactat en català dialectal, és un exponent del costumisme illenc i suposa, en 

determinats moments de la seva existència, el primer intent de fer periodisme polític 

en català a Mallorca. Precisament, el seu vessant absolutista i antiliberal li ocasionà 

problemes amb la censura política i religiosa. El seu estil popular i el contingut 

favorable als apòlegs, faules i rondalles fan que sigui adequat per contenir alguns 

poemes de Roca. En concret se n’hi publiquen tres: [69] Oh Bel Rius!, Jo per tu fas es 

qüech, [41] Qui és aquell qui surt jiscant i [60] Sol proposar-se un problema. Sembla, 

a més, que Miquel Ferrer utilitzà el primer dels tres poemes que acabam d’esmentar, 

un sonet de paraules monosil·làbiques, per fer apologia de la llengua de Mallorca 

(Ferrer 1985):   

«Avui vá un sonéto tot de paraulas d’una sítlaba de un poeta mallorquí, y don quatre 

pessetes y catorse mesos de temps a qualsevol que hen fasse un altre en castellá, grech, 

llatí, hebraich, inglès, italià o francès. Aixi se veurà sa concisió y energia de sa llengo 

mallorquina que molts fan gala de no saberla.»
87

 

 

L’estudiós Antoni-Lluc Ferrer, que analitza aquesta publicació, assenyala que el 

Diari de Buja usa un sistema ortogràfic propi i coherent; en conseqüència, es planteja 

qui pot ser el responsable de l’adopció d’aquest sistema ortogràfic. Una de les 

possibilitats que planteja és l’existència d’un corrector extern, diferent de l’editor i de 

l’impressor. Entre els possibles correctors externs  Antoni-Lluc Ferrer inclou Guillem 

Roca i Seguí: 
 

«Els canditats en tot cas, no manquen entre el nucli d’afeccionats “a las règlas de la nòstra 

llengua vulgar” que segons Antoni Febrer Cardona, en carta al comte d’Aiamans, existia a 

l’illa de Mallorca. En efecte, a més del mateix comte, el qual per la seva condició de 

militar participà en la campanya de la península, per la qual cosa no sembla ésser el nostre 

corrector, hi havia aleshores diversos eclesiàstics i advocats, com Guillem Roca Seguí 

(1742-1813), Pere Antoni Figuera i Tomàs (1772-1847), Joan Binimelis i Puig (1756-

1826), Antoni Cervera Bru (1779-1838), Francesc Mayol (¿-1821), els estudiants Joan 

Josep Amengual i Reus (1793-1876) i Jaume Pujol.» (Ferrer 1985:149).   
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 (DB, 19-09-1812); aquest sonet fou utilitzat pel comte d’Aiamans per aplicar-hi el seu sistema ortogràfic.  
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Ara bé, sembla poc probable que el corrector sigui, precisament, Guillem Roca i 

Seguí perquè el Diari de Buja va aparèixer amb diversos noms i interrupcions entre el 

23 d’agost de 1812 i el 22 de juliol de 1813. Recordem que Guillem Roca morí el 23 

de maig de 1813; desconeixem el motiu de la seva mort, o si restà intel·lectualment en 

actiu fins a l’últim moment tot i que l’any 1812 encara escrivia en defensa de la 

Constitució i és al mes d’abril de 1813 quan els seus poemes encara es publicaven al 

Diari de Buja. Per força, però, s’hauria d’haver notat que la publicació havia canviat 

de corrector entre el 23 de maig i el 23 d’agost de 1813. 

2.2.1.2. L’Ignorància (1879–1885) 

L’Ignorància
 
és un setmanari costumista en català dialectal que s’edità entre el 

21 de juny de 1879 i el 25 de juliol de 1885 i que, a part d’un fragment de l’entremès 

que ja ha estat comentat en el capítol primer, divulgà alguns poemes de Guillem Roca 

i Seguí. El caràcter dels poemes de Roca devia resultar adequat per al tarannà satíric i 

humorístic del setmanari. La qüestió de l’autoria no resultava excessivament rellevant 

per tal com els poemes sovint apareixen signats amb les inicials de Guillem Roca (G. 

R.) seguides d’una creu, tot indicant que l’autor ja és mort. Cal esmentar, així mateix, 

que aquest signe de poeta «difunt» no apareix cap altra vegada al costat de les 

signatures de les composicions de L’Ignorància. Els poemes de Roca que hem 

localitzat en aquesta publicació es troben recollits en altres testimonis manuscrits i són 

els següents: [70] Atlota tu no hem costas un jemech (núm. 66. 28.09.1880), [51] Un 

dia hem ve a demanar (núm. 71, 23.10.1880). Convé encara destacar que aquests 

poemes es publicaren en aquest setmanari durant el període en què en foren directors 

Bartomeu Ferrà i Perelló (1885-1947) i Mateu Obrador i Bennàssar (1852-1909), és a 

dir, abans del 25 de desembre de 1880. Tot  junt demostra la vigència d’alguns dels 

poemes de Roca encara a l’últim quart del segle XIX. 

 2.2.1.3. Sa Marjal (1909-1928) 

La premsa d’interès folklòric i popular a Mallorca té encara diversos exponents 

durant el segle XX, entre els quals destaca el full mensual titulat Sa Marjal, que s’edità 

a sa Pobla entre 1909 i 1928. Entre els articles d’informació i d’història i els 

documents històrics i literaris també hi figura un poema de Roca: Ou esta música, 

[78]. 

 

2.2.1.4. En Figuera (1893) 

De setembre a desembre de 1893 va sortir a Palma el setmanari costumista En 

Figuera. En sortiren onze números i es redactava en català dialectal. Precisament a 

l’últim número es transcriu un poema popular de Roca i Seguí i una introducció sucosa 

que dóna notícia de la seva activitat com a poeta popular, transcrivim aquest poema 

com a [83]. 
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2.2.2. El plec solt Romances per plorar rient o per riure plorant 

Durant el segle XIX s’edità un plec solt que contenia dos dels poemes més 

extensos i elaborats de Roca: [28] «Píram i Tisbe» i [29] «La Mare Celestina». 

Segurament, el títol del plec solt, Romances per plorar rient o per riure plorant, així 

com també el títol dels dos poemes són una incorporació de l’editor ja que no apareix 

en cap de les còpies manuscrites. L’edició de Romances, a més, es realitza trenta-nou 

anys després de la mort de Roca. Els dos poemes són prou intemporals; el primer 

constitueix una recreació d’un tema clàssic i el segon explica una anècdota relacionada 

amb la picaresca.  

 

 2.2.3. Les publicacions de Joaquim Maria Bover i de l’arxiduc Lluís 

Salvador d’Habsburg 

 

2.2.3.1. Joaquim M. Bover i la Memoria, la Biblioteca i el Nobiliario 

El bibliòfil Joaquim M. Bover, a qui ja ens hem referit en tractar de les 

miscel·lànies del segle XIX, donà a conèixer a través de tres obres de tipus 

enciclopèdic les personalitats que, des del seu punt de vista, s’havien guanyat un lloc 

dins la història de la cultura i de la literatura a les Illes Balears. Cronològicament la 

primera obra d’aquest tipus que va publicar fou, l’any 1842, la Memoria biográfica de 

los mallorquines que se han distinguido en la antigua y moderna literatura, on apareix 

la biografia de Roca, i fragments de la Fàbula jocosa de l’Àguila y el Escarabat. 

L’any 1868 Bover publica, en dos volums, la Biblioteca de escritores baleares, on 

dóna la notícia biogràfica de tots els autors de la seva època o del passat que han 

publicat algun llibre i aporta, en la mesura de les possibilitats, algun fragment de 

l’obra. En el cas dels poetes, a més d’esmentar les seves obres, assenyala el títol 

d’algunes de les seves composicions; aquesta Biblioteca ha estat important des del 

punt de vista de la transmissió de l’obra de Guillem Roca i Seguí durant el segle XX, 

perquè és una referència obligada per a l’estudi de la història de la literatura catalana a 

Mallorca: els poemes de Guillem Roca i Seguí que Bover va seleccionar per a aquesta 

ocasió han estat els que major divulgació han tingut durant el segle XX. És el cas de la 

«Fàbula jocosa del Águila y el escarabat» [27], «Fàbula jocosa de Píramo i Thisbe» 

[28] i del poema [35] Estava don Juan Salas. 

 Resta, encara, una altra obra de Bover, el Nobiliario mallorquín, la primera 

edició de la qual fou publicada l’any 1850, que dóna una biografia de Roca. Es tracta 

d’un resum de les que sortien a les dues obres de Bover acabades d’esmentar. De fet, 

Bover transmet l’obra de Roca perquè la valora positivament tal i com exposa a la 

Biblioteca de Escritores Baleares: 

 
«[Roca és] uno de los que con más inteligencia y agudeza han cultivado la poesía 

mallorquina.» (Bover 1868, II: 272)  

 

I continua dient al Nobiliario:  

 
«D. Guillermo Roca y Seguí, doctor en ambos derechos, individuo de nuestra Sociedad 

Económica, y uno de los letrados de más talento que tuvo Mallorca a los últimos de este 

siglo pasado. Poeta satírico y festivo, ha sido el que, con sus excelentes rimas, ha hecho 

ver que la lengua mallorquina es tal vez la más a propósito para ostentar bellezas y 

corrección.» (Bover 1914: 173) 
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Així, s’ha de reconèixer la tasca de Bover en la transmissió de l’obra de Guillem 

Roca i Seguí per tal com ha permès als erudits i als crítics dels segles XIX i XX 

conèixer els seus poemes i, a l’editor actual, recuperar les composicions poètiques 

manuscrites que serven els seus volums de miscel·lània. 

 

 

 2.2.3.2. L’obra de l’arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena (1847-

1915) 

 L’obra de l’arxiduc Lluís Salvador retrata, amb interès antropològic i com a 

conseqüència de l’esperit romàntic, les Illes Balears de finals del segle XIX. Entre 

molts dels apartats tractats per aquest personatge llegendari, la literatura també hi té un 

lloc. D’aquesta manera, i dins una mena d’antologia històrica de la literatura catalana a 

Mallorca que comença amb Ramon Llull, l’arxiduc aporta una breu notícia biogràfica 

de Guillem Roca i Seguí i tres de les seves faules dins un apartat del segon volum del 

seu Die Balearen titulat «Estudio del idioma. Antología del mallorquín.». Quant a la 

percepció que l’arxiduc tenia de Roca s’ha d’assenyalar que, del segle XVIII, esmenta 

els autors Joan de Salas, Martí Pont i Albert Burguny i Calafat. Després d’una breu 

referència manifesta:  

«por encima de los autores mencionados sobresalen otros dos mallorquines del siglo 

XVIII. Son Sebastià Gelabert y Guillem Roca.» (Habsburg 1965: 100)  

 

De Guillem Roca, a més, apunta: 

 «Guillem Roca y Seguí, Doctor iurus, es autor de numerosas poesías líricas, de algunas 

sátiras y dramas; escribió asimismo varias fábulas de las cuales hemos escogido la 

siguiente: [a continuació reprodueix els poemes ‘es cassador i es cans’, ‘ses mosques’ i 

‘ses auforges].» (Habsburg 1965: 100)   
  

L’explicació continua:  

«Son suficientes los ejemplos anteriores para poner en evidencia que, en aquel tiempo, la 

lengua mallorquina estaba malherida; apenas si entre los payeses se encontraban restos 

interesantes que conservaban la pureza del idioma, y aún éstos, eran siempre escasos; 

elementos del idioma castellano se introducían por doquier.» (Habsburg 1965: 100) 

 

I com a colofó, l’arxiduc transcriu una composició del comte d’Aiamans; tot i 

així, és ben clara la valoració de Guillem Roca enmig d’una situació lingüísticament i 

culturalment adversa. 

 Resulta curiós que en algunes de les traduccions i edicions modernes del Die 

Balearen l’editor suprimeixi, precisament, els poemes de Roca que s’incloïen a les 

primeres edicions, encara que s’hi conservi la introducció de l’arxiduc (Habsburg 

1984). Aquest fet posa de manifest una vegada més l’escassa consideració que mereix 

actualment la literatura de l’època en general i l’autor en particular fora dels cercles 

acadèmics. 
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3. LA TRANSMISSIÓ DE LA FIGURA I DE L’OBRA DE 

GUILLEM ROCA I SEGUÍ. ELS ESTUDIS LITERARIS I 

HISTÒRICS 

 
 Guillem Roca i Seguí apareix esmentat en un conjunt d’estudis erudits 

publicats entre la segona meitat del segle XIX i els primers cinquanta anys del XX. 

També, durant la segona meitat del segle XX i al començament del XXI han sorgit tota 

una sèrie de treballs científics i divulgatius que inclouen algunes dades de la figura de 

Roca i que demostren que l’escriptor sempre ha estat present en la història cultural de 

Mallorca. Seguidament es fa una relació d’aquestes referències, tot separant les més 

antigues de les més actuals i, dins aquestes últimes,  les més científiques de les més 

divulgatives.  

 

 

 

 

3.1. ESTUDIS SOBRE LA FIGURA DE GUILLEM ROCA I SEGUÍ 

ANTERIORS A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX 

 

En aquest apartat s’estudien les al·lusions a Guillem Roca i Seguí que fan 

diversos autors o bé en el seu intent de fer una anàlisi de la literatura de la seva època, 

o bé a través d’algun estudi històric relacionat amb el context de Roca. En conjunt, 

demostren que l’escriptor encara és esmentat durant el segle XIX i la primera meitat del 

XX en estudis de rigor i fiabilitat variables. 

 

 

3.1.1 Juan Llabrés Bernal (1900-1975) 

Juan Llabrés Bernal, en fer la nota necrològica de Roca, senzillament l’elogia 

com a advocat i destaca la seva tasca en relació a l’enaltiment de la llengua catalana de 

Mallorca:  

«23 de mayo de 1813: 

Murió don Guillermo Roca y Seguí, doctor en ambos derechos, abogado de los Reales 

Consejos, individuo de la Sociedad Económica y uno de los letrados de más talento que 

tuvo Mallorca a los últimos del siglo pasado. Poeta satírico y festivo ha sido el que, con 

sus excelentes rimas ha hecho ver que la lengua mallorquina es tal vez la más (propia) a 

propósito para obstentar bellezas y corrección.» (Llabres 1958, I: 400)
88

  
 

 

3.1.2. Francesc Tubino (1833-1888) 

El polític i historiador Francesc Tubino, en el capítol primer de la seva Historia 

del Renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, 

publicada a València el 1880, comenta el sentiment nacional i les obres que s’escriuen 

en català durant el segle XVIII. Tot el capítol constitueix una mena d’introducció al que 

vol ser el bessó del llibre, format per un estudi sobre la Renaixença. Per a Tubino, la 

literatura elaborada a la Mallorca contemporània de Roca no mereix cap tipus de 

consideració. Ho expressa en aquests termes: 

                                                           
88

 Llabrés extreu aquesta información d’un manuscrit de Bover titulat Anales del Reino de Mallorca, de la 

seva propietat. Aquest fragment havia aparegut també al Nobiliario de Bover, esmentat més enrere. 
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«Durante este mismo período conociéronse algunos malos copleros, como Sebastián Coll, 

autor de villancicos trilingües, Francisco Balart, que componía pasillos o entremeses para 

danzas populares y también versos satíricos y místicos, Sebastián Gelabert, envaidor y 

entremesista popular, Burguny, autor del drama de San Cayetano; Bauzá, Roca 

(Guillermo) y algún otro cuyas elucubraciones corrían manuscritas generalmente, por el 

vulgo. Sólo Eura, Ferreras, Salas, Galiana y el Conde de Aiamans, lograron elevarse un 

tanto sobre el bajo nivel á que la poesía catalano-valenciana-mallorquina había 

descendido, pero sus producciones, excepción de la Rondaya de Rondayes del cuarto, se 

transmitieron inéditas a la posteridad.» (Tubino 1880: 113)  
 

Sembla, també, que Tubino sentia poca simpatia pels Roca. Tant és així que 

descriu l’obra de Guillem Roca i Reus amb els termes següents:  

 
«D. Guillermo Roca, hijo, describe numerosas poesías satíricas, que corren manuscritas 

de mano en mano, sin que las libertades que el autor se permite en los conceptos tolere 

darlas a la luz.» (Tubino 1880: 237)  
 

Per altra banda, convé que recordem ara el problema d’atribució d’obres 

plantejat més amunt entre Tomàs Aguiló i Cortès i Guillem Roca i Seguí. El fet que 

sigui difícil de delimitar quines obres són d’un i quines són de l’altre evidencia que 

tots dos posseeixen una qualitat semblant com a escriptors. Per això, resulta curiós que 

Tubino consideri que les obres de Roca són dignes d’un ‘mal coplero’ mentre que 

aquestes mateixes obres, quan creu que són obra d’Aguiló, són valorades 

positivament:  

 
«Entre los primeros que en el archipiélago intentan mejorar el dialecto indígena, descuella 

D. Tomás Aguiló y Cortés, a quien hemos citado en el segundo capítulo y el mismo que 

había transmitido a su hijo, del propio nombre, las aficiones literarias de que le vemos 

alardear como redactor de “La Palma”. Hizo reimprimir Aguiló, padre, en 1834, por 

Villalonga, su Rondaya de rondayes, colección de modismos, refranes y frases locales 

que tomó como modelo el “Cuento de cuentos” de Quevedo, según su biógrafo el Sr. 

Bover, y que anteriormente había publicado en dos ocasiones distintas. Trabajó en prosa 

algunos tratados místico-religiosos, y varias fábulas morales en diversidad de metros, á la 

manera de Iriarte y Samaniego, entregándolas al público en 1846.» (Tubino 1880: 236-

237)  
 

3.1.3. Josep Taronjí i Cortès (1847-1890) 

L’eclesiàstic i escriptor Josep Taronjí publicà el 1877 Algo sobre el estado 

religioso y social en la isla de Mallorca, on denuncia les condicions difícils que vivien 

els xuetes i sosté una polèmica violenta contra Miquel Maura i Montaner (1843-1915). 

Guillem Roca i Seguí va tractar poèticament el tema de la igualtat entre les persones 

arran de la promulgació de la Constitució del 1812, amb motiu de la qual el xueta 

Bartomeu Valentí va oferir un dinar a tots els pobres de la Ciutat. Aquest fet es troba 

referenciat a l’obra de Taronjí:  

 
«En 23 de agosto de 1812 en celebridad de haberse publicado en Palma la Constitución de 

España, que declaraba iguales a todos los españoles, D. Bartolomé Valentí y Forteza dio 

en la Rambla una abundante comida a todos los pobres que se presentasen: acudieron al 

convite 3871: Guillermo Roca, poeta de aquel tiempo, conmemoró el suceso con esta 

décima, fijada en el surtidor del paseo.» (Tarongí 1877: 255) 

 

El poema al qual es refereix ha estat editat a la present tesi; concretament es 

tracta del poema numerat com a [34]. Aquest treball, molt conegut i reeditat, ha estat 
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la font d’altres estudis posteriors, com el publicat per Braunstein l’any 1976, Els 

xuetes de Mallorca, que reprodueix aquesta referència a Roca. 

 

3.1.4. Miquel dels Sants Oliver (1864-1920) 

El periodista, assagista i escriptor nascut a Campanet (Mallorca) desenvolupà 

una important tasca periodística i d’investigació que es traduí en diversos volums 

assagístics. En aquest sentit, destaquen els reculls Mallorca durante la primera 

revolución (1901) i La literatura en Mallorca (1903). Aquests dos volums 

constitueixen només una petita part de la seva producció. El primer es dedica a 

recopilar la història social i política de Mallorca, bàsicament entre 1808 i 1814. Com a 

preàmbul i amb la pretensió d’explicar millor la situació que es viurà durant 

l’anomenada Primera Revolució, dedica un dels tres volums d’informació al segle 

XVIII. Aquest treball resulta de vital importància per comprendre les circumstàncies 

polítiques i socials que envoltaren la vida de Guillem Roca i Seguí i ens aporta dades 

que d’altra manera resultarien difícils de recuperar. A manera d’exemple, al primer 

volum de Mallorca durante la primera revolución s’expliquen els problemes del clan 

Soler i la resposta poética que tingueren i s’hi reprodueix l’anècdota ressenyada a 

l’apartat referit a Josep Taronjí sobre el dinar ofert per Bartomeu Valentí en la 

celebració de la Constitució de 1812. En els dos casos es constaten els fets però no es 

reprodueixen els poemes (Oliver 1982, I: 165-168). 

 

3.1.5. Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982) 

L’investigador i historiador de la cultura Jordi Rubió i Balaguer és autor de 

diverses obres sobre la història de la literatura catalana i, concretament, d’una sèrie de 

treballs sobre figures del segle XIX anteriors a la Renaixença i sobre el mateix 

moviment de recuperació cultural i nacional; en aquest sentit, publicà entre 1948 i 

1959 la seva Historia de la literatura catalana dins la Historia general de las 

literaturas hispánicas dirigida per Díaz-Plaja. En aquest manual destaca la 

importància que Rubió dóna a la Decadència, anomenada encara amb aquesta etiqueta. 

El treball dedica una extensió important a la literatura dels segles XVI, XVII i XVIII i 

constitueix un primer intent d’estudi de la producció en cadascun dels gèneres als 

diferents indrets del domini lingüístic català. 

Pel que fa a la figura de Roca no és tan important l’extensió que Rubió li dedica, 

deu línies escasses, com el fet que ja a la dècada dels cinquanta del segle XX se’l va 

tenir en compte en una història global de la literatura catalana. Rubió tracta del segle 

XVIII tot fent un repàs a la història i a la llengua; considera de forma conjunta l’etapa 

que va des de l’any 1700 fins al 1808. En aquest sentit, l’estudia a partir de tres 

apartats: la historiografia, la literatura religiosa i la poesia. En el capítol dedicat a la 

matèria poètica diferencia quatre possibles estils: la poesia de tradició vallfogonesca, 

l’acadèmica, la política i la de to popular. Després d’aquesta mena d’introducció, 

especifica l’activitat poètica a València, Mallorca i el Rosselló. A l’apartat que dedica 

a Mallorca es refereix a la tasca de Bover i assenyala que només esmentarà els noms 

que ell exposa; així, dóna el nom i any de naixença i defunció d’alguns poetes 

contemporanis de Roca, i només amplia la referència en quatre o cinc línies en el cas 

dels poetes Josep Togores, Rafel Tous i Guillem Roca:  
 

«De ‘xistosa i picante’ qualificà Aguiló la ploma del doctor en lleis Guillem Roca (1742-

1813), del qual foren editats a Palma, el 1852, en un mallorquí incisiu els Romances per 
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plorar rient i per riure plorant. Escriví en un mallorquí incisiu, a jutjar per les mostres 

que en transcriu Bover. Sempre reïx en la nota burlesca i dins aquest to destaca la faula de 

Píram i Tisbe de la qual fins en la magra Mallorca /càntan las musas més grassas». 

(Rubió 1984: 214)  

 

 

 

3.1.6. Marià Aguiló i Fuster (1825-1897) 

El polifacètic (poeta, folklorista, filòleg, bibliògraf, bibliòfil i editor) Marià 

Aguiló i Fuster formà part a partir del 1852 del cos de bibliotecaris de l’Estat i treballà 

a diferents ciutats espanyoles i estrangeres en la revisió dels manuscrits catalans 

conservats en llurs biblioteques. D’aquesta manera, el 1860 havia iniciat la seva 

Bibliografía catalana que fou premiada a Madrid i que no es publicà fins el 1923 amb 

el títol Catálogo de las obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860. En 

aquest recull hi figura amb el nombre 2336 el plec solt Romances per plorar rient o 

per riure plorant que «se debe a la chistosa pluma y picante de don Guillermo Roca». 

(Aguiló 1923: 598) 

 

 

3.2. ESTUDIS SOBRE GUILLEM ROCA I SEGUÍ POSTERIORS A LA 

SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX 

 

3.2.1. Els treballs científics que esmenten Guillem Roca i Seguí
 

En aquest apartat s’analitzen aquelles referències concretes a Guillem Roca i 

Seguí que fan diversos estudiosos i editors recents. Els criteris que segueixen aquests 

treballs són més científics que els dels seus predecessors, tot i que en general mai no 

tracten directament la figura de Roca sinó que l’esmenten a través d’un altre tema 

d’estudi. Totes aquestes referències, indirectes però concretes, són determinants a 

l’hora de restituir la figura de Roca. 

 

3.2.1.1. Treballs que tracten directament la figura i obra de Guillem Roca i 

Seguí 

El 1952 l’investigador de la literatura castellana José María Cossío publica el 

seu estudi Las fábulas mitológicas en España en el qual inclou un comentari del Píram 

i Tisbe de Roca (Cossío 1952: 721-723). Aquesta referència és important ja que suposa 

que l’obra és coneguda pels crítics molt abans de ser editada. És al 1968, amb la 

publicació de l’antologia de l’historiador de la literatura Joaquim Molas Poesia 

neoclàssica i preromàntica, quan assistim al naixement d’una nova sensibilitat envers 

la literatura de la segona meitat del segle XVIII i el primer quart del segle XIX. El 

següent investigador, per ordre cronològic, de qui ja hem fet esment en tractar la seva 

figura fou Jaume Vidal Alcover, que recollí els seus poemes en una edició preparada 

com a tesi de llicenciatura que restà inèdita, i publicà la seva obra narrativa. 

Posteriorment, Francesc Xavier Vall i Solaz, l’any 1995 edita la seva faula més 

neoclàssica i la situa dins la història del gènere; també Antoni Serrà Campins analitza 

la seva obra teatral. L’any 2005, Joan Miralles i Montserrat treu a la llum la seva 

Antologia de textos de les Illes Balears que inclou obra narrativa i poètica de Guillem 

Roca i la situa en el seu context. Tots aquests estudis s’analitzaran a continuació. 
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3.2.1.1.1. Els tres estudis i edicions de Joaquim Molas i Antoni Comas  

Com ja hem indicat, el 1968, Joaquim Molas publica l’antologia Poesia 

neoclàssica i preromàntica. Aquí l’erudit edità una selecció de la poesia des de mitjan 

segle XVIII fins al primer quart del segle XIX, tot establint-ne una classificació. Molas 

divideix el període en dues etapes: la primera abraça des de 1766 fins a 1808 i 

comprèn una poesia que «encara traeix algunes reminiscències barroques» i «és fidel 

al seu temps, alterna la imitació i la traducció dels clàssics amb la narració, la 

divagació i la didàctica» (Molas 1968: 8). La segona inclou els anys de 1808 a 1833 i 

suposa la politització de la poesia i l’inici del camí cap a l’esperit romàntic. Roca, 

concretament, es troba en la primera de les dues línies, en un apartat titulat «Poesia i 

mite», entre altres poetes com Joan Ramis, Ignasi Ferreres, Joan Baptista Escorigüella 

o Joan Soler i Sans. D’aquesta manera l’any 1968, Joaquim Molas ja incloïa Roca en 

una antologia general de la poesia de finals del segle XVIII i principis del segle XIX; a 

més, demostrava que la seva manera de fer no és el resultat d’un esforç aïllat dins el 

marc de la cultura catalana sinó que comparteix els seus procediments amb altres 

escriptors del moment. Molas defineix amb aquests termes la poesia de Roca: 

«Amb tot, autors com és ara Guillem Roca i Seguí, iniciaren un procés de desmitificació 

d’aquests muntatges que consistí, essencialment, en el contrast que establiren entre les 

formes barroques de cultura, que ja no tenien sentit per a la gent crítica i racionalista de la 

Il·lustració, i la realitat quotidiana i popular: «Aquí plorà na Tisbeta, / no perles, qui 

costen massa, / sinó llàgrimes de viu, / qui és plor més miserable.»  (Molas 1986: 8) 
 

Molas recorre a la Biblioteca de Bover i, a part del comentari que acabam de 

reproduir situat a la introducció, aporta dos dels poemes de Roca (Fàbula burlesca de 

Píram i Tisbe i La fàbula jocosa de l’Àguila i l’Escarabat). Aquest estudiós ha estat el 

gran difusor de l’obra de Roca, el primer que d’una manera científica i documentada 

situa Guillem Roca dins el context literari global català i el dóna a conèixer a la resta 

d’estudiosos. 

Per altra banda, l’any 1969 Joaquim Molas i Josep M. Castellet editen 

l’antologia en català i castellà Ocho siglos de poesía catalana; aquesta obra fou 

reeditada l’any 1976. Hi inclouen fragments que permeten resseguir l’argument de la 

«Fàbula burlesca de Píram i Tisbe». Hi ha, a més, la traducció d’aquests versos al 

castellà, que constitueix l’única versió a l’espanyol que coneixem de l’obra de Roca. A 

la introducció, donen una brevíssima notícia biogràfica que es limita a la relació de 

Roca amb la SEMAP i a la següent valoració de la seva poesia:  

 
«con la afición a los temas populares potencia la caricatura barroca de las fábulas 

mitológicas con algunos contenidos críticos de la Ilustración». (Castellet/Molas 1969: 13) 

 

Deu anys més tard, el 1979, els mateixos estudiosos publiquen Antologia 

general de la poesia catalana. Els fragments de Píram i Tisbe que també hi trobam 

són exactament els mateixos que localitzaven a Ocho siglos de poesía catalana. 

D’aquesta manera, s’edita un poema de Roca en una col·lecció divulgativa, la de les 

«Millors Obres de la Literatura Catalana». 

Recentment, l’any 2005, Castellet i Molas revisen i reediten aquests dos treballs 

a Vuit segles de poesia catalana. Aquest volum reprodueix les composicions poètiques 

que incloïa l’Antologia general de la poesia catalana del 1979 i recupera el títol i el 

pròleg, convenientment revisat, de l’obra Ocho siglos de poesía catalana. És de 
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remarcar la incorporació de la terminologia que ha sorgit recentment per perioditzar la 

història de la literatura; a la introducció es fa referència a la figura de Roca: 

«A la segona meitat del segle XVIII, les formes barroques comencen a barrejar-se amb les 

neoclàssiques i rococós que, d’una manera progressiva però tardana, s’incorporen a la 

literatura catalana. El mallorquí Guillem Roca i Seguí, home de lleis il·lustrat que va 

alternar les seves activitats a la Societat Econòmica d’Amics del País, de la qual era 

fundador, amb la passió pels temes populars, potencia la caricatura de les faules 

mitològiques pròpia del barroc» (Castellet/Molas 2005: 17) 

  

Més enllà d’aquesta edició d’alguns poemes, però, el 1972, Antoni Comas 

s’encarregà de la redacció del quart volum de la Història de la literatura catalana de 

l’editorial Ariel dedicat al segle XVIII. En l’apartat de poesia, i concretament en el punt 

titulat «La poesia a les Illes, a la Catalunya francesa i a l’Alguer», fa referència als 

poetes cultes que no han sabut deseixir-se de la tradició barroca i que continuen sota la 

influència de l’escola vallfogonesca.89
 S’esmenten diversos noms, però només 

Guillem Roca i el comte d’Aiamans són objecte d’estudi. Pel que fa al primer, el punt 

de partida d’aquesta Història ja no és Bover, sinó la Miscel·lània Pasqual i els plecs 

solts editats durant el segle XIX. Es destaca, per altra banda, la vinculació de Guillem 

Roca amb la poesia neoclàssica. Aquest estudi presenta una mostra representativa del 

que és l’obra de Roca. La selecció de poemes és prou àmplia i evidencia la qualitat del 

poeta. Cada text va precedit, a més, d’una breu introducció explicativa i inclou 

fragments, sovint reduïts a dos o tres versos, de poemes de circumstàncies que són 

difícils de trobar en altres testimonis impresos.
90

 Tot junt, una aportació valuosa a la 

percepció global de l’autor ja que aquesta Història de la literatura catalana ha 

esdevingut una obra de referència tant per a l’erudit com per al lector no especialitzat i 

un punt de partida per a les futures recerques. 

 

 

 

3.2.1.1.2. Guillem Roca i Seguí a la tesi de Llicenciatura de Jaume Vidal 

Alcover 

L’any 1971 Jaume Vidal Alcover va llegir a la Universitat Autònoma de 

Barcelona la seva tesi de llicenciatura, que tracta sobre l’obra literària dels dos Roca. 

Aquest estudi està format per un pròleg, una introducció, una edició de l’obra en prosa 

de Guillem Roca i Seguí i una edició de la seva obra en vers. Sembla que la seva 

intenció inicial era editar els poemes dels dos Roca, pare i fill, i d’aquí que el títol de 

la tesina sigui Guillem Roca i Seguí i Guillem Roca i Reus: obres, encara que, 

finalment, només edita la poesia del primer. Les paraules inicials del pròleg indiquen 

que Vidal té un interès més lingüístic que no literari per l’obra dels Roca: 

 
«Considerant ─no, però, amb gaire seguretat ni d’una manera massa taxativa─ que 

l’interès primordial de l’obra dels dos autors Guillem Roca i Seguí i el seu fill Guillem 

Roca i Reus, l’edició de la qual ens proposam, es refereix a la llengua ─un interès 

lingüístic, més que no un interès literari─, hem pensat que, per començar...»  (Vidal 1971: 

5) 
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 No anotam aquesta obra a l’apartat corresponent a les històries de la literatura perquè consideram que el 

que resulta més interessant és l’edició sistemàtica dels poemes de Roca que hi apareix.  
90

 Es tracta dels poemes que numeram com a [35], [78], [62], [59], [68], [76], [82], [81], [55], [36] i [69]; 

donam el llistat en el mateix ordre en què apareix a l’edició. 
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Continua Vidal analitzant la utilització de la llengua catalana i castellana a 

Mallorca en relació a la marca de classe que suposa el fet de decantar-se per una 

llengua o per una altra, i explica que Bover, a l’igual que els autors de les 

miscel·lànies, historiadors i poetes contemporanis, escrivia en castellà. En aquest punt, 

justifica l’opció de Roca pel català pel fet que aquest era l’idioma utilitzat per a les 

creacions de caràcter popular i, en especial, per a la sàtira: 

 
«De vegades, aquests autors escrivien en mallorquí popular, com diu en Penya; però això 

era escadusserament o en tractar-se de ferir algú o alguna cosa amb les armes ─violentes, 

insultants sovint fins a la grolleria─ de la sàtira. 

 

Però aquestes sàtires no es publicaven. Corrien de boca en boca o se’n feien còpies 

manuscrites i només la insaciable dèria de replega de material, amb esperit de 

col·leccionista, dels autors de miscel·lànies, transcrivint-les en aquells volums de lletra 

menuda i notícies espesses, ha fet que arribassin, més o menys corruptes, fins a 

nosaltres.» (Vidal 1971: 5) 
 

El pròleg avança amb una explicació de l’anarquia ortogràfica existent a l’època, 

a la vegada que s’analitzen les principals característiques de la llengua utilitzada pels 

dos Roca (considerats de conjunt), especialment pel que fa a l’ús o a l’absència de 

l’article personal, a les formes verbals emprades, el demostratiu i a la incorporació de 

cultismes i castellanismes.  

La introducció d’aquest treball constitueix una anàlisi del context polític i 

històric del segle XVIII a Mallorca amb especial esment als dos Roca. Jaume Vidal 

dóna molta d’importància a les composicions de circumstàncies de Roca, aquelles que 

ell qualifica com a de caràcter satíric, i fa menys referències, en canvi, als poemes que 

suposen una reelaboració d’altres fonts.  

També a la introducció es troben relacionats els manuscrits i els impresos a 

través dels quals Jaume Vidal coneix els poemes, en una mena d’estat de la qüestió 

sobre tot allò que s’ha estudiat sobre els Roca. S’ha d’esmentar que el nombre de 

testimonis que consulta Vidal és reduït encara que després d’una recerca més 

exhaustiva només hem aconseguit augmentar en tres els poemes de Guillem Roca.
91

 

En tercer lloc, Vidal aporta una edició de l’obra en prosa de Roca i Seguí, la 

Rondalla de rondalles, posant especial èmfasi en l’interès lingüístic que té, i fent 

l’anotació on analitza els personatges que s’esmenten. 

En conjunt, aquesta edició de Vidal constituïa, fins ara, la recopilació més 

completa de l’obra narrativa i poètica de Guillem Roca i Seguí, encara que l’estudiós 

no arribàs a publicar els poemes i per tant no eren a l’abast ni de l’estudiós ni del 

lector. 

 

3.2.1.1.3. Guillem Roca i Seguí i els estudis de F. Xavier Vall i Solaz 

Com ja s’ha dit, el 1998, Vall i Solaz va publicar un estudi sobre l’entremès de 

Guillem Roca. Abans, però, l’any 1993, Xavier Vall i Solaz va demostrar de manera 

documentada i rotunda la vàlua de l’obra poètica de Roca, través de l’article La fàbula 

jocosa de l’àguila i l’escarabat. Les cinc primeres línies ja ens avancen la conclusió: 

                                                           
91

 Aportam tres poemes nous que no eren a Vidal són Como arremete el mulo furibundo [41], Gracis a Déu 

D. Felip [80], Tots es deixebles d’Arcidio [62]. A diferencia del treball de Vidal, la present tesi ha intentat 

localitzar els poemes en el màxim de fonts possibles i aporta totes les variants localitzades, a part d’una 

anotació i un comentari de cada poema. 
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«L’advocat mallorquí Guillem Roca i Seguí és un dels màxims representants de la 

literatura il·lustrada i neoclàssica en català, per la plena assimilació d’aquests corrents (tot 

i alguna reminiscència barroca, no sempre parodiada, o la utilització d’elements 

populars), i per la varietat i qualitat de la seva obra.» (Vall 1993: 127)  

  

Tanmateix, l’article s’ajusta completament al títol «La ‘Fàbula jocosa del àguila 

i l’escarabat’ de Guillem Roca i Seguí, i els seus precedents» i constitueix una anàlisi 

detallada i una edició de l’obra més neoclàssica de Roca. Al llarg de la introducció 

Vall i Solaz es detura en el concepte de faula i analitza els principals conreadors 

d’aquest gènere. Disserta, també, sobre el concepte d’originalitat a la literatura de 

l’època de Roca. Estudia, així mateix, d’entre totes les versions existents de la faula de 

l’àguila i l’escarabat, quina pot haver estat més directament la font de Roca. 

D’aquesta manera, concreta en tres els possibles models (Isop, La Fontaine i 

Samaniego), fins a esbrinar el grau de dependència de la faula de Roca amb cadascun 

d’ells. La conclusió, documentada per una anàlisi comparativa vers per vers, deixa en 

molt bon lloc la faula de l’autor mallorquí, que valora positivament dins el seu 

context: 

 
«En conjunt, penso que la faula de Guillem Roca i Seguí surt prou ben parada de la 

comparació amb els seus predecessors. Resultaria agosarat afirmar que la versió de Roca 

millora la d’Isop, la de La Fontaine (amb les quals coincideix, intuïtivament o per 

influència, en alguns aspectes) i la de Samaniego (respecte a la qual presenta clares 

ressonàncies, si bé menors del que sembla a primera vista). Tanmateix, emperò, espero, 

almenys, haver aportat prou elements que provin, objectivament, la seva originalitat i, fins 

i tot, la seva superioritat en alguns aspectes respecte a aquests precedents.» (Vall 1993: 

146). 

 

 

3.2.1.1.4. Guillem Roca i Seguí a l’obra El pensament i l’activitat literària del 

Setcents català de Mireia Campabadal i Bertran 

Aquesta obra sobre la literatura en llengua catalana del segle XVIII dedica un 

capítol a les «Manifestacions literàries en llengua catalana (1700-1823)». En un 

apartat que titula «La tradició popular d’inspiració barroca» reprodueix un fragment de 

l’entremès Comèdia del misser fet mísser i edita la Fàbula burlesca de Píram y Tisbe 

(Campabadal 2004: 76-79). El poema es reprodueix a partir de la Biblioteca de Bover i 

de la Poesia neoclàssica i preromàntica de Joaquim Molas. L’anotació es limita a 

explicar el significat d’alguns mots propis del català de Mallorca. Però, en conjunt, 

una vegada més ens trobam que els poemes més divulgats de Roca són les 

composicions llargues i relacionades amb la paròdia del barroc.  

 

3.2.1.1.5. Guillem Roca i Seguí a l’Antologia de textos de les Illes Balears de 

Joan Miralles i Montserrat
 

En aquesta obra de referència per a l’estudi de la llengua catalana, Joan Miralles 

i Montserrat edita una sèrie de textos en català de les Illes Balears que són 

representatius de l’evolució de la llengua catalana al llarg de segles, que demostren la 

unitat de la llengua catalana, i també la seva pervivència en tots els àmbits. El treball 

arreplega mostres que van més enllà de l’àmbit literari i inclou textos de caràcter 

instrumental juntament amb altres que tenen finalitat estètica. Segons Albert Rossich, 

que fa el pròleg al volum primer, l’antologia ens demostra que «la llengua catalana a 

l’edat moderna és una llengua perfectament apta per a l’ús culte, amb una envejable 
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tradició literària i amb presència a tots els sectors socials i culturals.» (Miralles 2006, 

I: 7). I és que els textos s’hi troben classificats per àmbits. A part dels literaris, 

l’antologia recull textos religiosos, científics i tècnics, capitulars, conventuals, 

contractuals, cerimonials, epistolars i judicials, entre altres. El segon volum es dedica 

als segles XVII i XVIII. La mostra, tant d’autors com de textos, és àmplia i 

representativa. Roca, naturalment, hi és inclòs; per començar s’hi aporta la seva 

experiència com a narrador a través de la Rondalla de rondalles; en segon lloc, hi ha 

els poemes, molt ben seleccionats per l’editor ja que suposen una mostra molt 

representativa, no només de la llengua catalana que Roca usa, sinó també dels corrents 

estètics que l’autor treballa: la selecció inclou composicions que es troben en la línia 

del postbarroquisme, com Píram i Tisbe [28]; la faula de l’àguila i l’escarabat [27], 

que és la composició més neoclàssica; el sonet en versos monosíl·labs que es relaciona 

amb l’Experimentalisme lingüístic, numerat en aquesta edició com a [69]; i una sèrie 

de poemes de circumstàncies, que es relacionen amb l’humorisme de l’estètica rococó 

i que permeten copsar la faceta més irònica de Roca a través del poema [35], per 

exemple, però també el to més amable del poema [54]. Tot plegat, una aportació molt 

valuosa a l’estudi de la llengua escrita i l’edició més extensa de poemes de Roca que 

s’ha publicat fins ara. 

 

 

3.2.1.2. Treballs que tracten tangencialment la figura de Guillem Roca i 

Seguí 

Ja hem explicat al primer capítol, que dedicàvem a la superació del concepte de 

Decadència, que durant els últims cinquanta anys han proliferat els estudis i les 

edicions d’obra sobre l’època que ens ocupa. Moltes vegades, quan un investigador 

treballa un autor, deixa al descobert informacions sobre altres personatges del mateix 

context que són igualment interessants. Si alguns estudiosos de prestigi valoren 

positivament la figura de Roca, ens ajuden a ser conscients de la urgència d’investigar-

lo. Això és, precisament el que pretenem exemplificar en aquest apartat; volem posar 

alguns exemples de com la figura de Roca ha esdevingut visible en la mesura que 

s’han estudiat altres personatges del seu context. És per això que no oferim una llista 

exhaustiva de referències sinó alguns exemples.  

I per començar, el primer treball que esmentarem és el que Josep Massot i 

Muntaner publica l’any 1985, que té per títol Els mallorquins i la llengua autòctona, 

en el qual tracta de la poesia que s’escriu durant el primer quart del segle XIX, tot 

esmentant un grup d’autors que li donen entitat, entre els quals hi ha Roca: 

 

«Amb el començament del segle XIX sorgiren a l’illa una colla d’escriptors que donaren 

obres poètiques que concordaven millor amb el que havia estat l’autèntica poesia 

mallorquina, com Guillem Roca i Seguí, Tomàs Aguiló i Cortès, Josep Togores –comte 

d’Aiamans-, Josep Dameto –de la família del marquès de Belpuig-, Pere Feliu Perelló, 

Pere Tomàs Moyà, Jaume Antoni Prohens i Ricard Perelló». (Massot 1985: 86-87) [La 

negreta és nostra] 

 

També Jordi Carbonell a l’estudi ja esmentat del 1972, Antoni Febrer i Cardona 

i el comte d’Aiamans: dues figures de la Il·lustració, intenta classificar i analitzar 

l’obra del comte d’Aiamans i d’Antoni Febrer i Cardona, amb constants referències a 

la literatura que s’escrivia a Mallorca en aquell moment; per això, Roca hi és esmentat 
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en repetides ocasions. De fet, Carbonell relaciona la seva poesia amb una de les dues 

línies en què divideix la poesia del comte d’Aiamans:  

 
«Es troba en la línia de la poesia satírica del segle XVIII que havia tingut representants a 

Mallorca entre autors tan poc lletrats com Joan Catany o el frare llec Albert Burguny, així 

mateix autor teatral; entre els escriptors més cultes, com els advocats Guillem Roca i 

Seguí, també dramaturg, i el seu fill Guillem Roca i Reus.» (Carbonell: 1972: 122) [La 

negreta és nostra] 

 

Més endavant, en tractar de les dècimes de circumstàncies i intentant justificar 

aquest gènere en el context de l’època torna a aparèixer una referència a Roca. El crític 

anota, així mateix, que tant Roca com Aiamans són autors de composicions en 

monosíl·labs i remarca, també, que aquest tipus de poemes foren propis de la literatura 

valenciana, tot referint-se a Lluís Navarro, Josep Vicent Orti i Mayor, Joan Baptista 

Escorigüera. Al final, Carbonell qualifica Roca d’autor localista en contraposició a 

Aiamans: 
«Tanmateix, Josep de Togores, viatger i políglot, no queda tancat en l’ambient localista 

de la poesia satírica, com els dos advocats Roca, per exemple; sinó que també té uns 

altres registres més moderns: en realitat el caire més important de la seva poesia és 

l’amorós o sentimental.» (Carbonell: 1972: 126) [La negreta és nostra] 

 

En resum, Carbonell insereix Roca dins el context literari vigent; demostra que 

la seva manera de fer no es troba deslligada de les composicions que realitzen els seus 

contemporanis encara que és evident, segons Carbonell, la superioritat literària dels 

dos il·lustrats Febrer i Cardona i Josep Togores. 

Per altra banda, l’extensa investigació de Joan Mas i Vives relacionada amb el 

comte d’Aiamans posa significativament al descobert la figura de Guillem Roca i 

Seguí. Ja s’ha explicat la relació entre els dos personatges a l’apartat de la biografia i, 

també la recopilació de materials poètics de Roca per part de Togores que constitueix 

un dels testimonis de la seva obra. Mas i Vives, a més dels altres treballs publicats i 

d’aportar un corpus important dels materials d’aquesta tesi, l’any 1995 edita la poesia 

completa de Josep Togores, on fa una introducció que explica el context en què 

s’escriu i que valora positivament l’obra de Roca: 

 

«Per aquests poemes, Togores es pot posar, sense cap complex d’inferioritat, al costat 

dels autors més reconeguts del seu temps en les cultures veïnes, i en l’entorn de la cultura 

catalana, fa que sigui cada vegada més absurd considerar el primer terç del segle XIX 

com un període culturalment desèrtic, només interessant pel que avança respecte a allò 

que vindrà després, Romanticisme i Renaixença. Aquesta tesi encara es pot reforçar si 

estenem la consideració a altres autors com Antoni Febrer i Cardona i Guillem Roca 

i Seguí, per citar només dos illencs igualment il·lustres, però no la puc desenvolupar 

més aquí. Tanmateix, l’hauríem de tenir present perquè dóna un sentit més complet a la 

recuperació d’autors com el nostre comte.» (Mas 1995: 6) [La negreta nostra] 

 

També és Mas i Vives l’encarregat de redactar l’apartat corresponent a la 

història de la literatura a Mallorca que s’inclou dins la Gran Enciclopèdia de 

Mallorca. Allà, en un apartat dedicat a l’enciclopedisme, tracta del postbarroquisme, 

és a dir de la literatura situada «en el tombant del segle en els anys anteriors a la 

irrupció del romanticisme», i destaca i valora positivament tres autors: Josep de 

Togores i Sanglada, Tomàs Aguiló i Cortès i Guillem Roca i Seguí (X: 354). 
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3.2.2. Els treballs divulgatius sobre Guillem Roca i Seguí 

3.2.2.1. Guillem Roca i Seguí a les històries generals de la literatura 

catalana 

Resulta interessant constatar que a les darreres dècades del segle XX, quan la 

situació política de l’Estat Espanyol permet al públic en general tornar a contactar amb 

la literatura catalana i amb la seva història, apareixen una sèrie de manuals d’estudi 

divulgatius que tracten la figura de Guillem Roca i Seguí. Encara que òbviament 

durant tota la decàda dels noranta del segle xx i els primers anys del segle XXI s’han 

continuant editant aquests tipus de manuals, no es relacionaran en aquest apartat. El 

nostre objectiu és únicament justificar que Guillem Roca és tingut immediatament en 

compte dins la història de la literatura a Mallorca tot d’una que es normalitza la 

situació política de l’Estat Espanyol. En aquest cas, escau parlar dels treballs de Josep 

Melià, Josep Maria Llompart, Jaume Vidal Alcover, Gabriel Janer Manila, Anton M. 

Espadaler i Caterina Valriu. 

L’assagista i polític Josep Melià (1939-2000) va manifestar a través dels seus 

escrits un interès pels temes relacionats amb la història i la sociologia a les Illes 

Balears. L’any 1968 va publicar La Renaixença a Mallorca, on aporta informacions 

sobre aquesta etapa de la història de Mallorca. Al primer capítol fa referència a les 

elits ciutadanes del segle XVIII, que s’emmirallaven en la cultura castellana. Melià 

explica que només uns quants autors elegiren el català com a vehicle d’expressió 

literària i posa com a exemples Jaume Prohens, Montis i el comte d’Aiamans; 

seguidament, anota: 

 

«Tres noms han passat a la posteritat entre la colla d’autors d’aquell període, encara que 

per distints motius: el Pare Miquel Ferrer, el famós Misser Roca, que en realitat varen 

esser dos missers, pare i fill, i Tomàs Aguiló i Cortès.» (Melià 1968: 132) 

 

 

 Unes línies més endavant explicita més la referència: 

 
«I junt al ja esmentat Pare Ferrer, hi situa al famosíssim Misser Roca, un poeta maleït pel 

seu atreviment però nogensmenys participava activament de les reunions literàries de 

l’època.
92

 N’Oliver reprodueix unes dècimes d’aquest autor. A un altre lloc, ens diu que 

conreava «l’idioma vulgar» si bé tan sols amb vena satírica però agradosa. 

(...) El Misser Roca nomia Guillem Roca i Seguí. Havia nascut a Palma el primer dia 

d’octubre de 1742. Graduat en ambdós drets, fou advocat de mèrit i un dels fundadors de 

la Sociedad Económica de Amigos del País. Va morir l’any 1813. Segons Bover 

«manejava perfectamente el idioma mallorquín, escribiendo varios dramas y la excelente 

«Rondalla de Rondallas». Dejó tomos en 4º de poesías satíricas.» (Melià 1968: 132) 

Melià, però, assenyala que existeixen problemes d’atribució d’obres entre Tomàs 

Aguiló i Guillem Roca, tot i que, com correspon a un estudi divulgatiu i general, no es 

detura a explicar aquesta qüestió. 

En segon lloc, entre el 3 d’abril de 1976 i el 30 d’abril de 1977 Josep M. 

Llompart (1925-1993) signa, amb el títol d’«Els Nostres Escriptors», trenta-nou 

articles que apareixen a la pàgina La Columna de Foc del diari Última Hora. Aquesta 

secció havia estat creada el 14 de febrer de 1976 amb l’objectiu d’aportar «reflexió i el 

comentari sobre la problemàtica lingüística a les Illes Balears i a la defensa de la 

nostra llengua» (1996:11). Josep M. Llompart amb «Els Nostres Escriptors» vol crear 
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 No tenim constància a través de cap altra font de la participació de Roca en reunions literàries; encara que 

és ben possible que hi participàs. 
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«una petita antologia de la història de la literatura a les Balears», tot aportant una visió 

global de cada escriptor i la seva obra, a partir de l’Edat Mitjana, fins al primer quart 

del segle XX, passant per la Renaixença, el Costumisme, el Modernisme i l’Escola 

Mallorquina. (Llompart 1996:20) 

En general, Llompart estructura cada entrada a partir d’una descripció de 

l’escriptor, tot relacionant-lo amb el context; seguidament aporta, també, alguns 

fragments representatius de la seva obra. L’article dedicat a Guillem Roca i Seguí es 

troba situat just després del que dedica a Joan Ramis, i abans del que fa referència al 

comte d’Aiamans. Com que ha explicat les circumstàncies especials de la Menorca de 

l’època en el conjunt de la cultura catalana, comença l’article dedicat a Roca 

comparant la situació política i lingüística entre les dues illes. Continua amb una 

introducció a la literatura catalana a Mallorca durant el segle XVIII que, ensems, serà 

útil per a comprendre els articles posteriors dedicats a altres autors del mateix segle. 

De Roca dóna bàsicament la biografia i, seguint Bover, reprodueix un fragment de la 

Faula burlesca de Píram i Tisbe. Resulta interessant, així mateix, el comentari que 

Llompart fa dels poemes que trascriu Bover i l’elogi que manifesta de l’autor que ens 

ocupa : 

«Joaquim M. Bover, a la seva Biblioteca de escritores baleares, reprodueix dues 

composicions prou notables del misser Roca: la Faula jocosa de l’àguila i l’escarabat i la 

Faula burlesca de Píram i Tisbe. Totes dues posen de relleu la perícia del nostre escriptor 

en un doble vessant –la paròdia i la faula- molt propi del didactisme i de l’esperit crític 

del XVIII, evidenciant al mateix temps una agilitat mètrica i verbal molt estimable. El 

vers de Guillem Roca flueix amb naturalitat, gairebé amb elegància senzilla, i el seu 

llenguatge –un mallorquí planer i expressiu- posseeix amples recursos. 

La més interessant és potser la faula de Píram i Tisbe, que ofereix, en el fons, una 

caricatura de formes complexes i gesticulants del Barroc, feta per un esperit racionalista, 

realista, molt afectat d’ironia. No deixa d’esser curiós, d’altra banda, que el mite 

ridiculitzat en aquest poema sigui el mateix que Shakespeare havia posat en solfa en el 

Somni d’una nit d’estiu.» (Llompart 1996: 93) 

 

Jaume Vidal Alcover treu a la llum en dos volums una Síntesi d’història de la 

literatura catalana l’any 1980. L’escriptor Guillem Roca i Seguí hi apareix esmentat 

en relació a Tomàs Aguiló i Cortès. 

El també escriptor Gabriel Janer Manila, l’any 1984, publica Paraula, una 

història de la literatura catalana de caràcter eminentment divulgatiu; hi anota la 

següent referència a Guillem Roca:  

 

«Altres vegades l’autor posseïa formació humanística i possiblement era un frare, un 

capellà o un estudiant. Aquest és el cas de Guillem Roca i Seguí (1742–1813), advocat, 

autor de la Comèdia del misser miserable.» (Janer 1984: 125)
 
 

 

3.2.2.2. Guillem Roca i Seguí als manuals de consulta: diccionaris i 

enciclopèdies  

Roca i Seguí apareix a tota una sèrie d’obres de referència, enciclopèdies, 

diccionaris de la literatura i de teatre que donen una biografia de l’autor d’estructura 

més o manco idèntica. Per exemplificar aquesta presència de Roca en obres de 

consulta escau esmentar la Gran Enciclopèdia Catalana, el Diccionari de Literatura 

catalana, el Nou Diccionari de la Literatura Catalana (Bou 2000), el Diccionari del 

teatre de les Illes Balears (Mas 2006) o el Diccionari de la literatura catalana (Broch 

2008).  
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1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA POÈTICA DE GUILLEM ROCA 

I SEGUÍ 

L’escriptor Guillem Roca i Seguí podia ser conegut, fins ara, dins els cercles 

literaris i intel·lectuals per la faceta de prosista i autor teatral. De la producció poètica, 

en canvi, la Filologia científica contemporània en donava una notícia més aviat parcial 

i només arribava a la impremta o bé de manera fragmentària o bé al servei d’un 

objectiu que mai no era l’edició de l’obra, per la qual cosa els poemes perdien 

protagonisme en funció d’un altre tema d’estudi. Només per posar alguns exemples, 

ens referirem a l’estudi preliminar del Cançoner popular de Mallorca que Francesc de 

Borja Moll publicà l’any 1979 i que defineix el gènere de les dècimes desbaratades a 

través d’una composició de Roca; l’edició de Joan Miralles i Montserrat mostra la 

llengua literària de l’època a través dels poemes de Roca;
93

 o l’article de Tomàs Vibot 

(2007) que edita un poema de Roca dins un estudi en què fa esment d’alguns temes 

relacionats amb Puigpunyent. Dins aquesta parcialitat amb què és editada l’obra de 

Roca s’ha de comentar també que la resta de poemes que s’han publicat sempre han 

servit per definir l’època. 

Ara, com a conseqüència d’una recerca realitzada a través de testimonis molt 

diversos, podem presentar un conjunt més ampli de l’obra d’aquest poeta, un corpus 

format per 83 composicions, la major part de les quals no es troben a l’abast del lector. 

Són d’extensió, estil i qualitats desiguals i ens permeten valorar el poeta en la seva 

diversitat de matisos. Suposen una mostra contundent i representativa de la seva 

poesia, que tracta registres molt diversos, que van des de la reelaboració literària dels 

autors barrocs i neoclàssics castellans, o clàssics grecollatins, fins a la poesia de 

circumstàncies, poblada de personatges del seu entorn que avui dia ens resulten difícils 

d’identificar i farcida d’unes referències a la vida quotidiana de la Ciutat del seu 

temps, amb les enveges i intrigues que s’hi creen.  A part del to de les composicions, 

però, hi ha la diversitat d’estètiques, ja que la seva poesia va des del postbarroquisme 

fins a l’il·luminisme, i dins aquest es troba vinculat al Neoclassicisme i 

l’Experimentalisme lingüístic o prosaisme; també, la poesia de circumstàncies es pot 

relacionar amb l’estètica rorocó. Aquesta varietat en l’obra d’un sol autor és pròpia 

dels escriptors amb qui comparteix moment històric i suposa un exemple més de la 

teoria ja explicada d’Arce:  

  
«Lo cierto es que en la producción poética del siglo XVIII español se da como normal la 

coexistencia en el mismo autor de una poesía de alcance limitado, de tono personal y 

modesto, junto a una poesía de elevadas pretensiones didácticas y sociales o filosóficas. 

Usando términos muy de hoy, puede constatarse la presencia, casi simultánea, de una 

literatura de evasión al lado de una literatura comprometida. Esta constatación, pues, de 

carácter general, no debe prejuzgar la inclusión de un poeta en una determinada.» (Arce 

1966: 450) 
 

No podem parlar, però, de poesia completa, perquè, a través dels mateixos 

poemes i de les referències a l’autor en els diferents manuals d’història, es pot intuir 

que existien altres composicions que s’han perdut i que, ara com ara, no hem pogut 

recuperar. Concretament, els poemes [56], [57] i [58] dedicats al notari Nadal, ens fan 

pensar en l’existència d’un bon grapat de cartes en prosa o en vers, no localitzades, 

que ens ajudarien a arrodonir aquesta edició que ara es presenta, i que ens aportarien 

informacions sucoses sobre les petites anècdotes del context social en el qual viu 
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Guillem Roca. Així mateix, els poemes suara esmentats ens mostren la possibilitat que 

Roca participàs a vetllades de glosat, tal i com ho confirma un article titulat «Un pas 

des Misser Roca» (2/12/1893) publicat al setmanari En Figuera. Així mateix, el 

poema [33] sembla ser l’única dècima que, segons Miquel dels Sants Oliver, ens ha 

arribat de tot el seguit de les de l’autor que es trobaven penjades a la Rambla de Palma 

dia 23 d’agost de 1812.
94

 Tot això demostra, una vegada més, el caràcter efímer de la 

poesia de circumstàncies de Roca i el seu poc interès per passar a formar part de la 

història de la literatura. 

En el present treball s’ha dividit la poesia de Roca en tres apartats, segons els 

temes i els estils, dins cadascun dels quals s’han anat agrupant els poemes de manera 

estructurada. Bàsicament, el primer bloc, que comprèn els poemes [1]-[27], correspon 

a les faules que escriu a imitació de les de Félix María Samaniego. Aquest apartat 

conté algunes de les composicions més neoclàssiques, concretament les faules en 

alexandrins d’estructura perfecta i vers grandiloqüent; d’altres, en canvi, presenten 

esquemes mètrics més senzills; en totes elles el llenguatge està ben treballat i el nivell 

d’exigència és alt; s’hi palesa una ironia dosificada en el desenvolupament del poema i 

una major rotunditat en les sentències.  

El segon bloc està format pels poemes [28] i [29], que constitueixen la part més 

relacionada amb el postbarroquisme. Es corresponen amb les dues composicions 

publicades l’any 1852 sota el títol Romances per plorar rient o per riure plorant; es 

tracta de poemes burlescos que parteixen del desengany i del pessimisme barrocs, on 

Roca capgira els tòpics i tracta de manera molt personal els mites clàssics utilitzant un 

to molt contundent i un llenguatge popular i viu, ple de frases fetes, i farcit de figures 

literàries pròpies del Barroc. Entre els blocs primer i segon, no hem seguit l’ordre 

cronològic en què es donen els corrents literaris perquè aquests poemes són tan potents 

que ens podrien dur a menystenir la resta d’obra. 

Les composicions restants, de la [30] a la [83], són poemes de temàtica 

circumstancial i es relacionen amb el context social i polític de Guillem Roca. Beuen 

de la frivolitat i de l’interès per l’esfera privada del rococó, a la vegada que el seu 

llenguatge connecta amb el més popular del Barroc. És una poesia que no serveix com 

a font de plaer estètic, sinó com a eina de combat en la supervivència del dia a dia; no 

està feta per agradar sinó per provocar i per guanyar, encara que comparteix amb el 

corrent Rococó l’interès per l’intrascendent i l’humorisme. S’hi mostra un Roca de 

vers rotund, convençut de les idees que expressa, àgil i incisiu, que valora altament el 

fet de tenir facilitat dialèctica. Dins aquest bloc, el més extens, hi ha algunes 

composicions que els crítics, com Albert Rossich i Joan Mas, relacionen amb 

l’Experimentalisme lingüístic propi de l’il·luminisme, també conreat a la seva obra 

narrativa, com el poema en monosíl·labs. De fet, tota la poesia de Guillem Roca és un 

joc amb el llenguatge i una constant recerca de l’enginy verbal. 
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2. ANÀLISI DELS TRES BLOCS DE L’OBRA POÈTICA DE GUILLEM 

ROCA I SEGUÍ 

Per estudiar els dos primers blocs en què dividim l’obra de Guillem Roca resulta 

aclaridor diferenciar entre els conceptes de fabula i les fabella, definits per 

l’investigador Manuel Mañas Núñez (1998), en la seva edició castellana de les faules 

de Fedre, tot partint de la diferència observada per Quintil·lià entre poetica fabula 

(faula mitològica) i fabella (faula animalística): per una banda, la poetica fabula es 

troba vinculada a la tragèdia, i és un gènere que s’adreça a un públic de classe elevada, 

que tracta temes greus, relacionats amb la mitologia; és el que es coneix com a «faula 

mitològica». Per altra banda, la fabella, coneguda com a «faula» o «faula d’animals», 

es dirigeix a la classe popular amb una clara voluntat alliçonadora, vinculada al docere 

et delectare. De fet, Fedre mateix pateix les diferències que existeixen entre aquests 

dos gèneres quan alguns seguidors d’Horaci el menyspreen i es neguen a llegir la seva 

fabella; per aquest motiu, escriurà una fabula, seriosa i grandiloqüent, tot demostrant 

que és capaç de triomfar en els dos registres. 

Roca es relaciona, d’una manera personal, amb aquestes dues definicions de 

faula. Per una banda, les vint-i-set primeres faules que presentam s’adapten a la 

definició de la fabella. Per altra banda, la composició numerada com a [28], la Fàbula 

burlesca de Píram i Tisbe, es troba vinculada a la definició de fabula, encara que a un 

tipus molt específic d’aquestes, concretament les faules mitològiques burlesques que 

constitueixen una versió irònica i mancada d’idealisme de la fabula que el 

Renaixement havia posat de moda i que el Barroc comença a parodiar. En aquest 

sentit, cada poema serà comentat detalladament. 

 

2.1. LES FAULES D’ANIMALS: ELS POEMES [1]-[27] 

A través d’aquestes vint-i-set faules d’animals, Roca se’ns manifesta com un 

autor culte, molt hàbil, i profund coneixedor de la literatura que es fa a altres indrets a 

la seva època. A més, posseeix, a la seva biblioteca, exemplars dels faulistes clàssics i 

segurament els té presents a l’hora d’escriure la seva obra. És per això que consideram 

que aquesta part de la seva producció exemplifica el seu concepte de literatura com a 

reescriptura o recreació. 

Els relats animalístics de Guillem Roca i Seguí es troben escrits a imitació de les 

composicions en aquest sentit de Félix María Samaniego. Aquest autor castellà va 

gaudir d’un notable èxit com a faulista i la seva obra, des del mateix moment en què 

fou escrita, fou objecte de nombroses traduccions i imitacions per part dels poetes que 

escriuen en llengua catalana. Joan Josep Amengual, Tomàs Aguiló Cortès i Guillem  

Roca i Seguí ens presenten composicions en aquest sentit que troben el seu model en 

les de Samaniego. Caldrà, per tant, en aquesta introducció, fer l’anàlisi dels poemes 

animalístics dels tres autors. 

 

Pel que fa a les faules de Roca, tal i com ja hem indicat a l’apartat dedicat als 

testimonis manuscrits, de les vint-i-set que se’n recullen, vint-i-sis procedeixen del 

manuscrit Vàrias fàbulas escullidas, traduïdas en vers mallorquí per el d[octo]r en 

drets d[on] Guillem Roca
.
; la [27], per contra, la que es titula Fàbula jocosa de la 

Águila y el escarabat, es conserva a les miscel·lànies Bover, Pasqual i Vilafranca. 

Convé recordar, també, que tal i com s’ha argumentat a l’apartat dedicat al problema 

d’atribució d’obres, Tomàs Aguiló i Cortès va publicar les faules de Roca l’any 1852 
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després de revisar-les i contrastar-les amb l’original de Samaniego. Les faules de Roca 

s’estudiaran a partir de tots aquests elements. 

 

2.1.1.ROCA I ELS ALTRES AUTORS DE FAULES 

2.1.1.1.Les faules de Guillem Roca i Seguí i les faules de Félix M. Samaniego 

Per començar a relacionar les faules de Guillem Roca i Seguí amb les de 

Samaniego, cal plantejar-se si l’objectiu que es proposen els dos autors a l’hora de 

crear les seves composicions és el mateix, però també fins a quin grau les faules de 

Roca depenen de les de l’autor castellà. Convé recordar, així mateix, que totes les 

faules de Roca es troben al recull de Samaniego; de les vint-i-set faules que editam, 

vuit es localitzen al llibre primer, mentre que les denou restants es concentren en els 

altres nou llibres en què l’autor castellà divideix el seu recull. Tot fa pensar que Roca 

no s’havia proposat de fer una traducció completa de l’obra sinó que selecciona els 

models a imitar a partir d’un criteri molt personal. 

 

a. L’objectiu de les faules  

Roca, en escriure les seves faules, s’adapta perfectament a la definició de faula 

que dóna l’editor de Samaniego, Alfonso I. Sotelo: 

«Narración, generalmente breve y en verso, que mediante seres irracionales que se 

comportan como humanos, expresa de algún modo una sencilla enseñanza de la vida 

práctica o moral. Sus personajes hablan y actúan inteligentemente y en sus actitudes y 

comportamientos retratan a los hombres para decir algo sobre su conducta. Tiene cierto 

parecido con la sátira en cuanto que utiliza procesos de reducción, degradación o 

desvalorización del hombre.»
 
(Samaniego 2000: 64) 

 

Sotelo apunta, a més, que en moltes de les seves composicions l’autor castellà 

pren com a model La Fontaine, amb qui comparteix la idea «Je me sers d’animaux 

pour instruire les hommes». Remarca que Samaniego, com a poeta il·lustrat que 

participa dels corrents racionalistes de finals del segle XVIII,  i a l’igual que l’autor 

francès, veu en la faula el gènere ideal per a dur a terme el docere et delectare. 

Samaniego escriu tenint presents els seus destinataris, que són els joves del Real 

Seminario Vascongado. De fet, la primera faula ho expressa: 
 

  «Que en estos versos trato 

  De daros un asunto 

 45 Que instruya deleitando. 

  Los perros y los lobos, 

  Los ratones y gatos, 

  Las zorras y las monas, 

  Los ciervos y caballos 

 50 Os han de hablar en verso, 

  Pero con juicio tanto, 

  Que sus máximas sean 

  Los consejos más sanos.» (Samaniego 2000: 162) 

     

 

L’editor continua explicant que a Samaniego «Lo mueve la finalidad cívica, 

patriótica y de instrucción de la moral laica» (2000: 64), i que redueix les seves 

composicions a un compendi o manual de moralitat familiar, fins i tot trivial, extret de 

la realitat immediata. 
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Aquest objectiu no és compartit per Guillem Roca, que no pretén ensenyar res a 

ningú. Si ho hagués volgut fer, s’hauria preocupat de deixar ben clara l’autoria de les 

seves faules i d’assegurar-ne la publicació i la difusió. Roca les devia escriure com un 

exercici personal, o per llegir-les en petit comitè, impressionant d’aquesta manera els 

lletraferits amb qui es relacionava ─recordem que l’eloqüència és una qualitat 

valorada en el cercle en què Roca es mou i que a ell li agrada guanyar els plets i les 

batalles dialèctiques─, coneixedors de les modes literàries de les quals Roca 

demostrava estar al corrent a través de les faules. 

D’entrada les faules són un gènere que s’adiu amb el tarannà del Roca advocat: 

requereixen una certa astúcia dialèctica; per definició es troben molt vinculades amb la 

ironia; presenten una situació en la qual hi ha dues parts enfrontades, una que resulta 

vencedora mentre que l’altra acaba vençuda i, a més, ha de suportar l’escarni de la 

contrària. Per a ell, les faules devien reproduir una situació semblant a la que es podia 

donar en qualsevol judici. D’aquesta manera, podem concloure que Roca les escrivia 

per aconseguir la satisfacció personal, però també el respecte i el reconeixement públic 

del seu entorn social. 

Si Samaniego deixava clares les seves intencions a la primera faula, Roca, també 

a la primera composició del recull, dóna algunes informacions importants. Hi apunta 

dos temes que escau comentar: per una banda, l’origen dels seus relats; per una altra, 

si realitza la seva adaptació per consciència lingüística. 

[1] El lloro y el pinsà esmenta dos autors de faules, concretament Isop (un llibre 

antic, no datat en el temps) i Fedre. Això ens podria induir a pensar que Isop i Fedre es 

troben a la base de les faules de Roca, quan, en realitat, tal i com es demostrarà, la 

seva única font és Samaniego. Tanmateix, el fet d’esmentar aquests dos autors li 

permetia fer ostentació de sabers en un moment en què tenir coneixements era aval de 

prestigi. També convé destacar que entre els exemplars que conformen l’inventari de 

la biblioteca del misser no hi localitzam les faules del grec Isop, base, sens dubte, de 

les del llatí Fedre que sí que hi figuren, juntament amb les de Persi, Quintil·lià, 

Marcial, Juvenal i Tertul·lià. Pel que fa als relats animalístics d’autors coetanis, Roca 

no devia conèixer l’obra de La Fontaine, però sí la d’Iriarte que, encara que no tingui 

cap relació amb la poesia de Roca, figura a la seva biblioteca. La referència esmentada 

al començament d’aquest paràgraf és la següent: 

  

 «En un llibre molt vey y molt arnat, 

 ple de pols i brutó, se troba escrit 

 qu·allà no sé a quin lloch en tems pasat, 

 que ja de pur pasat s’està florit, 

5 però lo més segur cuant fos més prop  

 que lo menos seria en tems de Ysop, 

 capítol vint y sis fol (mil i) tants, 

 se conta el siguent cas y altres semblants.»  
I acaba: 

 

   «Lo que va escriure Phedro en bon llatí, 

   perdrà res per estar en mallorquí?    

 55  Gran cosa és imitar estraña ploma, 

   però millor és escriure ab son idioma.» 
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Aquests versos ens fan pensar que Roca, en escriure les seves faules, tenia 

consciència de traductor, com en tenia, per exemple, Joan Josep Amengual (1859), que 

publica algunes faules de creació pròpia juntament amb altres quatre que són traducció 

de les de l’autor castellà o l’advocat menorquí Antoni Febrer i Cardona (1761-1841) 

(Paredes 1992; 1999), membre de la Societat Maonesa de Cultura. Aquesta entitat es 

va fundar l’any 1778 amb la intenció de formar un fons bibliogràfic de materials 

impresos vinguts de l’estranger i inicià un intens debat sobre els contactes entre les 

llengües i la necessitat de les traduccions com a pont intercultural. D’aquesta manera, 

en una de les primeres sessions de la Societat Maonesa de Cultura es va decidir que 

setmanalment algun membre de l’entitat prepararia la lectura d’algun fragment d’una 

obra clàssica. Curiosament, els autors clàssics que interessaven a Roca segurament 

eren els de moda del moment, es trobaven també entre les prioritats dels il·lustrats 

menorquins: per una banda, David Causse, a la sessió de 28 de gener de 1779, va llegir 

una traducció de la Fàbula de Píramo i Tisbe d’Ovidi; per una altra banda, 28 anys 

més tard, el 1807, una vegada dissolta la Societat, Antoni Febrer i Cardona ─cinc anys 

després de l’escriptura del recull de faules de Roca─ va traduir les Faules de Fedre. 

Tanmateix, però, els membres de la Societat Maonesa tenen clar el principi de fidelitat 

a l’original, mentre que Roca es decanta més aviat per les versions lliures de les faules 

neoclàssiques i per les adaptacions burlesques de les faules postbarroques. Així 

mateix, la consciència de traductors que tenen els il·lustrats menorquins fa que deixin 

clarament signades les seves composicions, cosa que Roca no fa, la qual cosa, per tant, 

ens permet afirmar que comparteix únicament amb ells la sensibilitat envers els 

clàssics. 

Ultra això, és precís plantejar-se per què Roca esmenta Isop i Fedre, que no 

adapta a la seva introducció, en lloc de referir-se directament a Samaniego. Roca no va 

conèixer la traducció de Febrer de les faules de Fedre, que és posterior a la seva; però 

les faules de Samaniego assoliren una gran popularitat i un important nombre de 

traduccions durant el segle XVIII.
95

 Quant a Isop, que és esmentat al principi de la 

primera composició, cal recordar que figura entre les fonts de Samaniego i, a més, es 

considera que les seves faules han bastit en gran part les de Fedre. Només amb això ja 

se’n podria justificar la referència. 

Per altra banda, Tomàs Aguiló i Cortès, quan publica el poema de Roca, als 

versos finals del seu relat esmenta un major nombre d’escriptors d’aquest gènere, 

juntament amb l’idioma en què escriviren. D’aquesta manera justifica que si existeixen 

faules en francès, castellà i llatí, també n’hi ha d’haver en català. El poema d’Aguiló 

diu: 

 
  «La Fontaine en francès, Fedro en llatí 

 55 escriguéran y Iriarte en castellà, 

  Y si alguns pensaments los vull copiar 

  Serà en es meu estil que és mallorquí; 

  Perquè és just y posat ab gran rahó 

  Que apreciï son idioma cada autor.» 

   

 

En escriure les seves versions, Aguiló, a més de les faules de Roca, segurament 

també té Samaniego al davant, perquè de vegades transmet expressions i termes lèxics 

                                                           
95

 Vall i Solaz, per la seva banda, apunta la possibilitat que Roca necessitàs una paraula per rimar amb 

mallorquí i que per això esmentàs Fedre i el seu llatí (Vall 1993: 132). 
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de Samaniego que Roca no incorpora.
96

 Per una banda, les faules de Samaniego també 

són deutores de les de Fedre, Isop i La Fontaine, i si els autors mallorquins haguessin 

preferit esmentar uns faulistes més universals no haurien esmentat, tampoc, Iriarte. 

Samaniego, altrament, va tenir problemes amb la Inquisició, acusat de seguir Voltaire, 

d’atacar l’església i de practicar una literatura llicenciosa; va esdevenir un escriptor 

mal vist dins la societat del seu moment i se n’havia de silenciar el nom, encara que les 

faules, precisament, constituïen una mena d’acte de reconciliació. Això justificaria que 

s’esmentàs Iriarte però no Samaniego. 

En resum, els autors mallorquins adapten Samaniego, encara que, sense cap 

motiu aparent, no l’esmentin entre les seves possibles fonts, probablement perquè 

dependre d’una altra obra té poca importància, però també per demostrar que coneixen 

d’altres faulistes igualment populars a l’època. 

 A part d’això, la introducció planteja un segon tema, el de fins a quin punt 

Guillem Roca i Tomàs Aguiló defensen la llengua catalana. El poema inicial de Roca 

que serveix d’introducció al recull, [1] El lloro y el Pinsà, explica una mena de 

conflicte linguístic que es resol a favor de la llengua catalana: un àguila fa una festa i 

convida tota casta d’animals. En plena celebració, i per entretenir els presents, un lloro 

s’aixeca dret i fa un discurs en castellà, al llarg del qual lloa l’àguila amfitriona i la 

seva família; aquest discurs no mereix cap aprovació per part del públic perquè està en 

castellà. D’una altra banda, s’aixeca un pinsà i canta unes quantes àries en català, que 

sí que mereixen l’aprovació de tots els presents. A partir d’aquí es desencadena la 

sentència. 

Per començar, Roca descriu el lloro com un presumit que únicament vol fer la 

bona a l’àguila amfitriona, deixant ben clar que qui vol estar de la banda dels 

vencedors usa la llengua castellana: 

 
  «Se va axecar un lloro presumit 

  demanant la llesència per parlar: 

  pensant donar un rato devertit, 

 30 un especial discurs va comensar. 

 

  Ab elevat estil y ab gran primor 

  celebra los progresos del reinat, 

  de las antiguas tropas, el valor, 

  del seu famós escut, la antigüedad. 

 35 Los triunfos més gloriosos dels majors 

  y de la hermosa reyna, grans honors.» 

 

Roca, però, en l’explicació que dóna a la manca d’èxit del discurs del lloro, 

remarca la dificultat que suposa articular un discurs en la «llengua rational» o en el 

«gust de l’estranger»: 

 
  «Però veu ab dolor qu’el seu discurs 

  no meresqué el aplauso del concurs, 

  perqu·imità la llengo rational, 

 40 dificultosa empresa sens igual, 

  que sols ab gran traball se logra fer, 

  acomodar-se al gust de l’estranjer.» 

                                                           
96

 Vall i Solaz apunta que Aguiló pot parlar d’Iriarte perquè pot fer un diftong amb aquesta paraula 

aconseguint així un vers hendecasíl·lab mentre que si hagués posat «Samaniego» el vers hauria estat 

dodecasíl·lab. 



 134 

 

 Aguiló, en la seva versió, defensa més clarament la llengua catalana, no fa 

esment de les dificultats que per a Roca suposa versificar en altres llengües, deixa 

constància que una majoria dels presents defensa l’ús del català de Mallorca i opina 

que en parlar «el llenguatge racional» es menysprea la llengua pròpia: 

 

  «Pero véu ab dolor qu’el seu discurs 

  no meresqué s’aplauso des concurs, 

  perquè imità es llenguatje racional; 

  cosa fonch qu’a los més va sebra mal, 

  y àdhuc fonch judicada per algú 

  com a despreci d’es perlar comú.»[la negreta és nostra] 
 

 La intervenció del pinsà serveix per contrariar la del lloro i per mostrar el 

model que s’ha de seguir. Les arietes (composicions de caràcter més informal) que 

aquest canta, segueixen la ‘llengo natural’ i estan compostes ‘a la moda del país’, que 

és Mallorca. La versió de Roca és la següent: 

 
   «Cuant s’alsa dels estrados un Pinsà, 

  45 y per fer quedar lluït aquell sarau 

   dues o tres arietas va cantar 

   compostas a la moda del país 

   seguint el gust y llengo natural.» 
 

La resposta del públic, aquesta vegada, fou la desitjada pel pinsà, que és 

comparat als grans músics de París. A més, els versos finals de la sentència 

reivindiquen el fet que cada autor escrigui en el seu idioma:  

 
   «El palmoteo fonc universal 

  50 més que si fos un músich de París, 

   y fonch tan aplaudit aquell gran art 

   que en hora mala Pleyel y Mozart. 

   

  Lo que va escriure Phedro en bon llatí 

   perdrà res per estar en mallorquí? 

  55 Gran cosa és imitar estraña ploma, 

   però millor és escriure ab son idioma.» 
 

Però Aguiló, més pròxim al Romanticisme, amb tot el que això suposa de 

defensa de les llengües nacionals, hi adopta un to més reivindicatiu: 
 

«Meresqué un palmoteo general, 

Que enhoramala Pleyel ni Mozart, 

50 Pues encare que es cant fos pobre d’art 

 Aument dava a sa glòria nacional.» 

 

b. Félix María Samaniego i Guillem Roca i Seguí: traduccions, 

adaptacions i creacions 

Tal i com s’ha plantejat més enrere, Guillem Roca pren els seus arguments de 

Félix María Samaniego, però no manté, al llarg de tot el seu recull de poemes, un 

mateix grau de fidelitat a l’original, i adapta o tradueix les faules segons les 

conveniències de cada cas. Per altra banda, Alfonso I. Sotelo, en explicar les relacions 

entre Samaniego i les seves fonts, es referirà a traduccions, adaptacions i creacions 

(Samaniego 2000: 18); de fet, aquests tres mateixos termes serveixen per explicar 
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l’obra de Roca en relació a la del poeta castellà. Això demostra que l’autor mallorquí 

actua d’una manera semblant a com ho fan altres escriptors contemporanis que tracten 

el mateix gènere en altres idiomes. A continuació, intentarem classificar les vint-i-set 

faules animalístiques de Roca en traduccions, adaptacions i creacions, a la vegada que 

explicarem i exemplificarem com actua Roca en els tres casos. 

 

b.1.Les traduccions literals 

Els poemes [4] i [11], Ses moscas i Ses auforges, són sens dubte traduccions 

literals de poemes de Félix María Samaniego. Una simple lectura ja ho posa en 

evidència: 

  

  «SES MOSCAS 

  Dins una bresca de mel 

  dos mil moscas acudiren, 

  y totas allà moriren, 

  untadas de sol a rel. 

5  Axí es gust los tornà fel 

per se seva golosina. 

Lo matex, si se ecsamina, 

se veu en los cors humans, 

que tots acaban en mans 

10 del vici qui los domina.» 
 
«LAS MOSCAS  

A un panal de rica miel 

Dos mil moscas acudieron, 

Que por golosas murieron, 

 Presas de patas en él. 

 5 Otras dentro del pastel 

Enterró su golosina. 

Así bien si se examina, 

Los humanos corazones 

Perecen en las prisiones 

10 Del vicio que las domina.» 
 

La faula [4] Ses Moscas és una traducció perquè existeix una correspondència 

vers per vers entre la seva dècima i la de l’autor castellà. A més, Guillem Roca copia 

els termes lèxics de Samaniego, encara que això suposi, en alguns casos, fer ús de 

paraules poc genuïnes del català.  

A [11] Ses auforges, no obstant això, el procediment utilitzat resulta una mica 

diferent. 

 «SES AUFORGES 

 Emb una auforge en es coll, 

 me’n vatx sempre carragat. 

 Mes faltas hey duc darrera 

 y ses dels altres devant. 

5 Axí los puch veure es jep; 

y es meu, ells ja el miraran.»              
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 «LA ALFORJA 

 En una Alforja al hombro 

 Llevo los vicios: 

 Los ajenos delante, 

 Detrás los míos. 

5 Esto hacen todos; 

 Así ven los ajenos, 

 Mas no los propios.» 

 

La literalitat de la traducció, en aquest cas, és més discutible que en el primer. 

Guillem Roca és una mica més exigent a l’hora d’utilitzar determinats termes lèxics: 

no recorre, per exemple, al terme vicios sinó a faltes, i utilitza la locució veure es gep 

que Samaniego no usa. De fet, es tracta d’una traducció més acurada que l’anterior, ja 

que intenta transmetre el mateix contingut sense afegir gairebé res a la composició ni 

trair-ne el sentit, tot esforçant-se per trobar expressions d’idèntic sentit i correctes en la 

llengua catalana. Roca, a més, varia el metre i el tipus d’estrofa. 

 

b.2. Les adaptacions 

De les vint-i-set faules que el poeta mallorquí presenta, vint-i-tres són 

adaptacions de Félix María Samaniego. Adaptar és crear una faula nova a partir d’un 

model ja existent. En aquest sentit, els canvis que opera Roca sobre els arguments de 

Samaniego solen ser mínims. En general, els seus poemes mantenen a grosso modo la 

mateixa estructura narrativa que la seva font (solen estar formats per una introducció, 

una explicació de les accions i diàlegs i un tancament de la faula mitjançant la 

moralitat), encara que Roca pot introduir algunes modificacions lleus que no afecten 

l’esquema bàsic de la composició. El que sí que canvia és la mètrica, segurament 

perquè així aconsegueix treballar tots els registres de l’idioma: des de les 

composicions més cultes en metre llarg, fins a les més populars. A més, amb el canvi 

d’idioma, deu preferir treballar uns determinats tipus d’estrofa que li permeten adoptar 

un llenguatge més expressiu. Vegem quin tipus de canvis en l’estructura sol realitzar 

Roca. 

 

b.2.1. Ampliació o reducció de les introduccions al relat 

Un exemple d’ampliació de la introducció per part de Roca es troba al poema 

[18] Es dos galls baraiadisos. Guillem Roca presenta el combat entre dos galls, 

explicant punt per punt tot el que s’esdevé, descrivint la lluita sense deixar-ne detall. 

Samaniego, com que tanmateix ha de fer derivar la faula cap a la sentència, comença 

la seva narració en haver acabat el combat, quan ja té un vencedor i un vençut, just 

abans de l’arribada del milà que ha d’atrapar el gall vencedor que ha pregonat 

exageradament la seva victòria; d’aquesta manera la faula de Samaniego comença al 

vers 11è de la de Roca. Es tracta d’un canvi considerable en el fil narratiu, ja que Roca 

ens dóna la seqüència més completa. La introducció de Roca fa així: 

 

  «Ja creuré jo ben cert que xalaria 

  qui hagués vist un combat de galls inglesos 

  que hey hagué en un corral no sé quin dia. 

  Dels militars ardits, molts ben entesos, 

5  se pegaren de maneras 

  tot just com si estiguesen ben ofesos. 

  Bé, és veritad, fonc llarga se quimera, 
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  y per tot hey hagué molts de torrons, 

  però al cap y la fi s’alsà bandera. 

10 Per es qui millor jugava d’asparons, 

  últimament el camp se declarà, 

  com de ordinari en totas ocasions. 

Lo orgullós vencedor volgué cantar, 

per ser de la victòria pregoner, 

15 cuant fonc arrebatat per un milà.» 

 

El poema de Samaniego només explica la historia a partir del vers 9è de Roca: 

 
  «Habiendo a su rival vencido un Gallo, 

  Quedó entre sus gallinas victorioso, 

  Más grave, más pomposo 

  Que el mismo gran Sultán en su serrallo. 

5  Desde un alto pregona vocinglero 

   gran hazaña: el Gavilán lo advierte;» 
   

En algun altre cas, però, Roca fa ús, justament, del procediment invers i, en lloc 

d’ampliar els arguments de Samaniego, els redueix. Això passa per exemple a la faula 

[19] Es pastors y s’onso, en què Roca explica de manera molt sintètica que els pastors 

apallissen l’ós; el poeta castellà, per contra, descriu, al llarg dels deu versos inicials, 

tots els detalls d’una pallissa violenta.  

 

 

b.2.2. Variacions en la intervenció d’algun personatge 

[3] S’ase y es porc, per exemple, és una adaptació molt dependent de l’original. 

L’argument és idèntic: un ase es queixa d’haver de treballar i compara la seva situació 

amb la del porc, que menja i jeu, fins que veu que el porc és objecte de la mantança i 

ell no. Els dos poemes són pràcticament paral·lels quant a l’estructura i, a més, Roca 

tradueix literalment els versos 1r i 2n, 15è i 16è, i 19è de Samaniego. El poema de 

Roca, però, allarga les intervencions en estil directe, aportant matisos propis a la 

caracterització dels seus personatges. Amb aquest canvi també variarà el sentit de la 

sentència, perquè el fet que l’ase de Roca s’hagi queixat més enèrgicament de la seva 

situació el converteix en més injust davant la mort del porc. Aquestes modificacions 

en els fragments en estil directe, normalment, aconsegueixen que els animals de Roca 

s’expressin amb una gran energia i agressivitat. Escau, en aquest cas, transcriure els 

dos fragments: 

 

    «S’ASE Y ES PORC 

    Envejant s’ase la sort del tosino, 

    estava malaint el seu destino: 

   aquesta sí qu·és vida regalada, 

   dormir fins a las nou, s’ensegonada 

  5 no li pot faltar may, y tots es dias, 

   se baraian per fer-li maxonias. 

   Ell tot lo dia jeu y no trabaya, 

   y jo em contentaré ab un poc de paya? 

   Vuy m’estic trabayant de sol a sol, 

  10 sense ningun descans, sense consol. 

   Amb a quina rahó? Emb a quin dret? 

   Jo estic per dar es cap a se paret»” 
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      «EL ASNO Y EL COCHINO 

     Envidiando la suerte del Cochino, 

     Un Asno maldecía su destino. 

     «Yo», decía, «trabajo y como paja;  

     Él come harina, berza y no trabaja: 

    5 A mí me dan de palos cada día. 

     A él le rascan y halagan a porfía.»  
 

Però, Guillem Roca no és l’únic que amplia aquest fragment de Samaniego. 

Tomàs Aguiló i Cortès, per la seva banda, aprofita per especificar encara més quines 

són les tribulacions de l’ase, que es plany d’accions molt més concretes:  

 

 «¿Y jo em contentaré ab un poch de paya, 

 Después qu’he duit en es graner s’oliva? 

 ¿Después que m’enfondraren sas costellas 

 En somadas de fems o bé d’astellas, 

15 Y em señalaren fortament sas ancas 

 Ab cuatre o cinc mal esporgadas brancas?» 

 

A vegades, Guillem Roca varia les intervencions en estil directe i indirecte dels 

personatges, de tal manera que la sentència presenta un grau diferent de mordacitat; a 

la faula [10] Se raboa y es corp, la narració s’estructura a partir d’una introducció en 

la qual el narrador presenta el corb sobre l’arbre amb el formatge a la boca i la rabosa 

pensant algun enginy per prendre-li. A continuació trobam la intervenció en estil 

directe de la rabosa que afalaga el corb. El narrador explica, seguidament, l’acció del 

corb i a Roca arriba la sentència, mentre que Samaniego dóna la paraula a la guineu 

per increpar l’acció del seu contrincant i, a part de deixar-lo vençut pels fets, deixar-lo 

també ofès per la paraula. Aquest canvi que opera Roca en el seu poema fa que la 

sentència sigui molt més suau que la de Samaniego. El poema de Roca acaba: 

 

     «Ynflat es corp d’aquet vent 

    30 volgué cantar un pasatje 

     y li va caure es formatje 

     qui·l parà s’altre en ses dents. 

 

     Perquè de mi no s’ofenga, 

     qui es paga d’elogis vans, 

    35 digues que li bes las mans 

     y, si és agut, que m’entenga.» 
 

El mateix fragment, a Samaniego, diu: 

 
  «Al oir un discurso 

  Tan dulce y halagüeño, 

  De vanidad llevado, 

  Quiso cantar el Cuervo. 

25  Abrió su negro pico, 

  Dejó caer el queso, 

  El muy astuto Zorro, 

  Después de haberle preso,  

  Le dijo: «Señor bobo, 

30  Pues sin otro alimento 

  Quedáis con alabanzas 

  Tan hinchado y repleto, 



 139 

  Digerid las lisonjas 

  Mientras yo como el queso». 

35  Quien oye aduladores 

  Nunca espere otro premio.» 

 

 

b.2.3. Canvis en les conclusions i les sentències 

Roca, a vegades, jutja amb duresa els seus protagonistes. Per exemple, al poema 

[20] S’àguila y se tortuga, després que la tortuga ha demanat a l’àguila que li ensenyi 

a volar i aquesta l’ha alçada a l’aire per fer-la caure a terra brutalment, el narrador de 

Roca encara denuncia, amb una subjectivitat punyent, el comportament de la tortuga a 

la sentència (versos 29è-30è):  

 
  «Rabenta? Sí, molt bé, pues que rabent! 

 30 Bé eu merex qui no vol consey prudent.» 

 

 

b.2.4. Canvis en alguna de les accions 

En el poema [13] Es llop y sa cigüeña, per exemple Roca, canvia algunes 

accions que afecten mínimament el resultat del poema. Samaniego presenta un llop 

que s’ofega amb un os i que, quan veu passar la cigonya, li demana ajuda. Roca, per 

contra, presenta una cigonya que, quan veu esgotades altres possibilitats, és ella 

mateixa qui s’ofereix a ajudar. A part d’això, Roca es recrea en explicar la situació 

desesperada del llop, mentre que Samaniego ho exposava molt més ràpidament. 

Compararem els dos fragments. La composició de Samaniego és: 

  «Sin duda alguna que se hubiera ahogado 

  Un lobo con un hueso atragantado 

  Si a la sazón no pasa una Cigüeña, 

  El paciente la ve, hácela seña; 

 5 Llega, y ejecutiva, 

  Con su pico, jeringa primitiva, 

  Cual diestro cirujano, 

  Hizo la operación y quedó sano.» 
El poema de Roca: 
 

  «Ab grans bascas de mort, prop de l’últim suspir, 

  s’estava un ferós llop molt pròcsim a morir, 

perquè un os travessad dedins se gargamella   

  ab tal dolor, la mort, per istants li atropella 

5  que per tenir present un hàbil cirugià 

  daria de bon gust es dit gros de se mà. 

 Un conflicte tal, pensen los circustants, 

  provar, cadaú d’ells, posar-i ses mans; 

  yntentant acertar la perillosa cura, 

10 y guañar bons doblers y se fama segura. 

  Però, per mala sort, veuran a s’en ravés 

  que no merexen nom ni crèdit es barbés. 

  Se Cigüeña arrisca una idea atrevida 

  que per poc li costa no menos que la vida.» 
 

Un altre canvi representatiu es troba a la faula que ja hem comentat, [20] 

S’àguila y se tortuga, en què una tortuga demana a l’àguila que l’ensenyi a volar. 

Samaniego i Roca presenten el mateix animal protagonista que actua seguint uns 



 140 

objectius molt diferents. La tortuga de Roca vol aprendre a volar com a defensa, per 

poder burlar els falcons que l’encalcen, per supervivència: 

 
   «Només qu·hem vulga dar cuatre llissons 

   molt bé hem podré jo riure des falcons, 

   cuant me veuran per l’ayre remontada 

  20 ja vendran es més llests a dar-me unglada». 
 

Samaniego, per contra, ens presenta una tortuga més fantasiosa que desitja volar 

per plaer: 

 
     «Con sólo que me des cuatro lecciones, 

      volaré por las regiones; 

    5 Ya remontando el vuelo 

     Por medio de los aires hasta el cielo, 

     Veré cercano al sol y a las estrellas, 

     Y otras cien cosas bellas; 

     Ya rápida bajando, 

    10 De ciudad en ciudad iré pasando;» 
 

 

b.2.5. [14] Es cavall, creació o adaptació? 

Fins ara hem apuntat que Guillem Roca treballa els seus poemes amb fidelitat a 

Samaniego. Ara bé, hi ha una faula, [14] Es cavall, en què fa una versió pròpia d’un 

tema que Samaniego també tracta, El asno y Júpiter. L’autor castellà presenta un ase 

que, mitjançant l’ajuda de Júpiter, va canviant de situació; al començament de la faula 

es troba al servei d’un pagès, tot seguit Júpiter li dóna un teuler per amo; davant les 

seves queixes, el posa a les ordres d’un blanquer. Tanmateix l’ase no aconsegueix 

millorar la situació en relació a la que tenia inicialment. 

Guillem Roca, en canvi, presenta un ase que no necessita cap déu per canviar de 

propietari i que supera unes experiències completament diferents. Inicialment es troba 

a les ordres d’un capità de Dragons, i a diferència de l’ase de Samaniego, des del 

primer moment l’ase de Roca és molt ben tractat per aquest propietari, encara que la 

por d’anar a la guerra li fa venir l’ànsia de canviar de senyor. Precisament, aquesta por 

ens remet al cavall del poema [23] S’ase y es cavall, en què després d’un plany llarg 

de l’ase sobre la pròpia situació, aquest veu el cavall que parteix cap a la guerra i 

reconeix la injustícia de les seves queixes.  

El segon propietari de l’ase dels poemes de Roca és un traginer que el maltracta. 

Després d’això, l’autor fa una reflexió sobre la fortuna que és mutant, com la lluna, 

semblant a la que trobàvem al poema [18] Es dos galls baraiadisos. Per tot això, 

podem afirmar que el poema Es cavall és una recreació, a partir d’un procediment 

molt diferent dels utilitzats a la resta de textos. Es tracta d’una versió molt lliure del 

tema de Samaniego, en la qual Roca utilitza motius argumentals que ja han sortit en 

altres faules.  
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c. Les creacions originals de Guillem Roca i Seguí97 

Les dues faules originals que presenta Guillem Roca i Seguí són la primera del 

manuscrit, [1] El lloro y el pinsà i la [21] Es cassador y es cans. Mentre que la primera 

composició de les dues suara esmentades no serva cap semblança amb les de cap dels 

faulistes esmentats, la composició Es cassador y es cans, presenta un tema popular 

que ha estat tractat a les faules de Samaniego utilitzant com a animals el llop i les 

ovelles, en què el pastor enganya els seus veïns reiteradament fent-los creure que 

arriba el llop quan no és veritat; d’aquesta manera, quan el llop apareix realment ja 

ningú no se’l creu ni l’ajuda. També el caçador increpa els seus cans a encalçar una 

llebre inexistent, fins que quan realment apareix la llebre, els cans no li fan cas.   

 

2.1.1.2. Guillem Roca i Seguí, Tomàs Aguiló i Fèlix M. Samaniego 

Si s’analitzen les adaptacions dels diferents poemes de Guillem Roca i Seguí per 

part de Tomàs Aguiló i Cortès s’observa que la intervenció d’aquest autor sobre les 

faules és mínima: sovint revisa el poema, aclareix alguns versos de difícil lectura, 

canvia algunes expressions i concreta determinades referències. Aguiló conserva 

sempre l’estructura mètrica de Roca i els canvis que opera sobre els poemes no 

ultrapassen mai el llindar que marca la frase. No canvia, amb les seves aportacions 

discretes, el sentit dels versos, ni els comportaments dels personatges, ni el punt de 

vista del narrador.  

De tota manera una lectura de les tres versions d’alguns dels poemes manifesta 

que Aguiló tenia Samaniego al davant a l’hora de fer les seves adaptacions. Una de les 

faules que evidencia això és El milà. Es tracta d’una d’aquelles composicions que, 

sense allunyar-se excessivament de l’original, contenen una aportació major d’Aguiló. 

El poema d’Aguiló recull determinats termes lèxics de l’autor castellà que no 

apareixen a Roca. Tot això es localitza al final del poema, quan el milà ha enviat la 

seva mare a suplicar clemència per a ell als déus i aquesta li diu que no hi vol anar. 

Comparem els versos que tanquen les tres composicions. La versió de Roca diu: 
 

25 «Si no tens altre medi qui servesca» 

─se mare prest respon─, «estàs volat. 

Ab quina cara vols tu que comparesca 

a demanar salud per un malvat? 

Are ja no és posible qu·impedesca 

30 es càstic que ja tens amenasat. 

Si tu anutjas al qui et pot ajudar 

cuant l’hauràs de menester no et servirà.» 
 

 Samaniego proposa: 
   «Mas ésta le responde: «Desdichado,  

  ¿cómo podré alcanzar para un malvado 

  de los dioses clemencia, 

  si en vez de darles culto y reverencia, 

 15 ni aún perdonaste a víctima sagrada, 

  en las aras divinas inmolada?» 

  Así queremos, irritando al cielo, 

  que en la tribulación nos dé consuelo». 

                                                           
97

 És possible dubtar sobre el fet que aquestes faules siguin originals de Roca perquè ell mateix, a 

l’encapçalament del recull, a la primera faula, assegura que les composicions que aporta són «traduccions». 

No obstant això no hem pogut localitzar aquestes composicions entre les obres dels faulistes que Roca 

conservava a la seva biblioteca. 
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  Aguiló expressa: 

 
    «Si altre medi no tens estàs volad», 

 li respongué sa mare, «axò és justici, 

 com vols que alcans salud per un malvat 

20 que no ha dexat passar per alt cap vici? 

 Cuanta víctima hauràs arrebatad 

 de devora s’altar des sacrifici?  

 Y are tu com del cel esperas res 

 si a qui het pot ajudar tant l’has ofès?» 

  

 

En general, la tendència d’Aguiló és la de sintetitzar alguns fragments de les 

versions de Roca. Encara que alguns casos, com [23] S’ase y es porc, faci una 

ampliació. Un altre bon exemple de les intervencions que Aguiló fa sobre les faules de 

Roca es troba recollida a [19] Es dos pastors y s’onso. Els canvis efectuats es poden 

resumir de la manera següent: 

a. En el vers 4t d’Aguiló s’implica com a narrador en la història i allà on 

Roca deia el varen dexar per mort, ell explica: el me dexaren per mort. 

b. En el vers 7è de Roca usa una ironia que no resulta del tot clara; per 

indicar que el pastor va curar l’onso indica justament el contrari: qui no el féu 

cas de curar. Aguiló facilita la lectura d’aquest vers: y compatit el curà. 

c. Aguiló evita la personificació als versos 9è i 10è en què Roca presenta 

un onso que s’aixecava del llit, ja que la seva curació s’ha esdevingut tal i com si 

el malalt fos una persona humana.  

d. Millora la referència a la fúria amb què l’onso envesteix una vegada 

recuperat. Roca diu que l’ós pareixia un Rei Alfonso mentre que Aguiló matisa 

qui era aquest rei: just i fet que un rey Alfonso, / que en es moros envestia 

(versos 13-14). 

e. Respon les interrogacions retòriques que Roca formula a la sentència. 

Així distancia més els fets del receptor (versos 25-26). 

En consequència podem afirmar que, en general, Tomàs Aguiló i Cortès millora 

l’expressió del poema de Guillem Roca i Seguí. 

 

2.1.1.3. Guillem Roca i Seguí i Joan Josep Amengual 

El polifacètic Joan Josep Amengual i Reus, com ja s’ha analitzat al capítol segon 

d’aquesta tesi, a part de diversos poemes de tema polític publicats al «Diario 

Constitucional», l’any 1859 va treure a la llum les Poesías mallorquinas del Doctor 

Don Juan Amengual. Les composicions que s’hi presenten es tornen a publicar l’any 

1872, juntament amb altres poemes, com a apèndix a la reedició de la Gramàtica de la 

llengua mallorquina que havia vist la llum per primera vegada l’any 1835. Aquests 

poemes que complementen la gramàtica són qualificats per Amengual com a Poesias 

mallorquinas triadas des matex autor. De fet, es tracta d’una antologia de composions 

pròpies que incorpora també un apartat dedicat a les faules d’animals. 

En aquest sentit, Amengual presenta tretze faules de producció pròpia i sis que 

són adaptació o traducció de Samaniego. Ell mateix diferencia entre unes i altres: 

«Totas sas anteditas fàbulas són originals de s’autor d’aquesta obra, sas que seguiran, 
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són traduïdas llibrement per aquest de sas de Samaniego». No obstant aquesta 

afirmació, hi ha una faula que Amengual classifica entre les pròpies i que es titula Es 

jep, que serva nombrosos punts de contacte amb Ses auforges de Roca i amb La 

alforja de Samaniego. La composició d’Amengual diu així: 

 «ES JEP  

 Un temps tots derrere 

 tenían un jep, 

 y es d’altri véyan 

  no véyan es seu. 

 5 Y qui no se’n veuen 

  n’hi ha y bastants, 

  y en gros en tenen 

  derrera y devant.» 

 

Les faules de Roca i Samaniego del mateix tema, que són comentades en altres 

apartats d’aquesta tesi, s’expressen en els termes següents: 

 
«[11] SES AUFORGES 

Emb una auforge en es coll, 

me’n vatx sempre carragat. 

Mes faltas hey duc darrera 

y ses dels altres devant. 

5 Axí los puch veure es jep 

y es meu, ells ja el miraran.» 

 

 

    «LA ALFORJA 

 En una Alforja al hombro 

 Llevo los vicios: 

 Los ajenos delante, 

 Detrás los míos. 

5 Esto hacen todos; 

 Así ven los ajenos, 

 Mas no los propios.» 

 

A primer cop d’ull ja es capta que el tema tractat és el mateix en els tres poemes 

i que les diferències que hi ha entre el poema de Roca i el de Samaniego són del 

mateix tipus de les que s’observen entre la composició d’Amengual i la de Roca o 

Samaniego. De fet, les tres faules remarquen la falta d’autocrítica, tema que té una 

base popular prou important i suficient per posar en dubte l’originalitat de qualsevol 

de les tres versions. Concretament, el Diccionari Alcover Moll, a l’entrada que dedica 

a la paraula gep en mostra de diferents que resumeixen el sentit d’aquestes tres faules: 

«Cap geperut veu el seu gep», «tots veuen el gep dels altres i no veuen el seu» o «ses 

dones de Sineu veuen es gep d'ets altres i no veuen es seu». És ben segur que 

Amengual, Roca i també Samaniego ─aquest últim en la seva llengua, és clar─, 

coneixien aquestes frases fetes. La diferència entre els tres autors, però, rau en el fet 

que Amengual pren el gep del refrany, mentre que Roca i Samaniego parlen d’unes 

alforges en aquest mateix sentit. Així mateix, la composició de Roca es troba escrita 

en primera persona, i en present, per la qual cosa l’anècdota és viscuda d’una manera 

molt directa pel narrador, que tanmateix es complau en no poder veure els vicis propis. 

La de Samaniego, també en present, personalitza l’anècdota als quatre primers versos 

mitjançant la primera persona del present d’indicatiu, però usa la tercera persona del 

plural als tres últims versos, per la qual cosa dóna una generalització o universalització 

de l’anècdota. Amengual, per contra, ja d’entrada situa l’anècdota en un passat remot i 
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la descriu en tercera persona del plural, tot aconseguint desvincular el narrador dels 

fets que relata. Per tot això, podem afirmar que el to de les composicions és prou 

diferent en els tres casos. Tanmateix, però, les tres composicions comparteixen 

nombrosos termes lèxics i, a més, es troben escrites en metre curt. 

Per una altra banda, hi ha un poema d’Amengual, Sa guàl·lera, que té un títol 

idèntic al de Roca i al de Samaniego, encara que l’acció es desenvolupa de manera 

prou diferent. Amengual inclou aquesta faula entre les creacions pròpies; no obstant 

això, hi ha un fragment del poema que ens sorprèn per la seva relació directa amb el de 

Samaniego, el qual fa dir a la seva «codorniz» en el moment en què se sent presa: 

  

5 «¡Ay de mi miserable 

 Infeliz avecilla, 

 Que antes cantaba libre, 

 Y ya lloro cautiva!» (Samaniego 2000: 200) 

 

Amengual fa expressar la seva guàl·lara en termes semblants: 

 «Mesquina», diu, «de mi, 

 repentí de ma desdicxa: 

 arara cantí lliberta, 

 ara ja plor cativa!» 

 

Aquestes coincidències amb Samaniego es justifiquen pel fet que l’autor castellà 

fou la font en què s’inspiraren els autors mallorquins per escriure les seves 

composicions. Si passam a analitzar les faules que Amengual tradueix de Samaniego 

ens trobam amb els títols següents: Es pastor, Sas cabras y es bocs, S’ase des 

combregader o carregad de relíquias, Un carreter y Hèrcules, Es lladre i Es colom. 

Amengual ha triat aquestes faules a partir del seu interès particular, ja que pertanyen a 

diferents llibres de les de Samaniego. S’ha de destacar, així mateix, que no sempre 

tradueix amb el mateix grau de fidelitat a l’original. Entre Es pastor d’Amengual i El 

pastor de Samaniego existeix pràcticament una correspondència vers per vers; 

Amengual utilitza els mateixos termes lèxics que l’escriptor castellà: 
 

«ES PASTOR 

Salici solia tocar 

    es fabiol nit y dia, 

    es bestiar qui·l sentia 

    no pensava·n pasturar. 

   5 Millor seria trencar 

    s’instrument an en Salici: 

    que si dóna perjudici, 

    per donar utilidad, 

    sa millor habilidad, 

   10 en lloc de virtud, és vici.» (Amengual 1872: 338) 

 

El text de Samaniego s’expressa: 

 
 «EL PASTOR 

 Salicio usaba tañer 

 La zampoña todo el año, 

 Y por oirle el rebaño, 

 Se olvidava de pacer. 

5 Mejor sería romper 
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 La zampoña al tal Salicio; 

 Porque si causa perjuicio, 

 En lugar de utilidad, 

 La mayor habibilidad, 

10 En vez de virtud, es vicio.» (Samaniego 1991: 213) 

 

La resta de faules traduïdes són versions més lliures, encara que el sentit del 

poema és el mateix: 
 «UN CARRETER Y HÈRCULES 

 En Reña dins un fanquer 

 es seu carro té enquellad 

 y en lloc de fer obrad 

 jura ferm: bon carreter. 

5 Y a Hèrcules invoca 

 qui li diu: «Buc, ajeujera, 

 espadrega sa carrera, 

 micj recula, micj retoca. 

 Assot alt, y en el cas, 

10 fe fibland fort esclafid, 

 y veuràs com en Petit, 

 tira, prem y surt del pas.» 

 Y eu fe, y anà bé, 

 gracis a Hèrcules fa: 

15 «Qui respon», diu, «es retrà; 

 Ajude·t y t’aidaré». (Amengual 1872: 340) 

  

La versió de Samaniego té el mateix sentit però s’expressa en termes diferents, 

no segueix el mateix esquema mètric, ni té el mateix nombre de versos; tampoc no 

acaba, com la versió d’Amengual amb la contundència del refrany, encara que 

Samaniego inclou locucions que Amengual no pot traduir i que el traductor s’esforça 

en mantenir el contingut de les intervencions en estil directe: 
 

    «EL CARRETERO Y HÉRCULES 

    En un atolladero 

    el carro se atascó de Juan Regaña, 

    él a nada se mueve ni amaña; 

    Pero jura muy bien: gran Carretero. 

   5  Hércules invocó; y el dios le dice: 

    «Aligera la carga; ceja un tanto; 

    quita ahora ese canto: 

    ¿Está? ─Sí, les responde, ya lo hice.─ 

    Pues enarbola el látigo, y con eso 

   10 puedes ya caminar.» De esta manera, 

    arreando a la Mohina y la Roncera, 

    salió Juan con su carro del suceso. 

    Si haces lo que estuviere de tu parte, 

    pide al cielo favor; ha de ayudarte.» 

 

La resta de faules que Amengual tradueix de Samaniego segueixen un 

procediment semblant al de la composició que s’acaba d’analitzar. Una vegada 

comentades les sis faules que són traducció de Samaniego convé fer esment a les 

faules originals d’Amengual, que en la mesura possible posem en relació a les de 

Roca. 

Escau començar pels títols que Amengual dóna a les seves faules: Sa justici des 

Tudó, Es xorigué de Roqueta, S’ase des Carricxà, Sa cadelleta de Buja, Es gat del 

pare Cañas, S’ase d’en Pere Estepa, Es money y es bou i Es gat d’en Cassà, etc. Cal 
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observar que pràcticament en tots els casos es tracta d’enunciats formats per un 

sintagma nominal i un sintagma preposicional. El primer fa referència a l’animal que 

protagonitzarà la faula, mentre que el sintagma introduït per preposició ens ajuda a 

relacionar-lo amb la realitat de l’autor, a ubicar-lo en l’espai i el temps. D’aquesta 

manera s’aconsegueix un elevat grau de realisme, perquè «Roqueta», «Buja» i «es 

Carricxà» són topònims que es poden identificar amb facilitat en la geografia 

mallorquina; mentre que «el Pare Cañas», «en Pere Estepa» i «en Cassà» semblen 

personatges que si no pertanyen a la realitat, formen part, com a mínim, de l’imaginari 

de les persones del seu temps. Només amb els títols de les seves faules, Amengual ja 

ens situa a la Mallorca de la seva època. 

Com en el cas de Samaniego i Roca, hem de destacar que les faules d’Amengual 

són de les que s’anomenen agonals o de debat, per tal com sempre hi ha dos o més 

animals que s’enfronten en una situació en la qual només un dels dos resulta vencedor. 

Si passam a parlar dels temes notam que Amengual defuig els temes literaris que 

trobam en altres faulistes i tracta dels grans vicis de l’esser humà (la hipocresia, la 

traïció, la manca de coherència, les aparences, etc) i, en aquest sentit, suposen una 

defensa dels valors socials front a l’individualisme. Sa justici des tudó tracta de la 

incoherència personal i és un diàleg entre diferents animals (un tudó, una tórtora, una 

guatlla, una pàssera, una sól·lera, una merla i una annèra) que amb les seves 

onomatopeies fan referència a consells adequats per als altres però que personalment 

no seguim. A Es xorigué de Roqueta es castiga durament la traïció: un xoriguer feia 

creure als amos de Roqueta que guardava l’aviram, encara que en realitat es menjava 

els seus millors polls; quan l’amo el descobreix el mata immediatament. S’ase des 

Carricxà és un ase prototípic per tal com reprodueix el comportament estereotipat 

d’aquest animal: remuga constantment i es queixa de la seva situació i l’únic que 

aconsegueix és que els altres animals, en lloc de tenir-li compassió, encara se’n riguin 

d’ell.  Sa cadella de Buja explica que l’ambició ens pot perdre. El gat del Pare Cañas 

tracta de l’excés de confiança de l’animal que es refia del frare i aquest l’enganya. 

S’ase d’en Pere Estepa és obstinat, tracta de la manca de flexibilitat: és un ase que no 

es deixa convèncer. Es money y es bou explica que en una junta d’animals el monei 

veu com el bou es llepa constantment davall la cua, cosa que el fa riure de tal manera 

que les seves rialles es contagien a la resta dels animals; després, el bou demana al 

monei que li expliqui de què riuen i el bou acaba demanant-se si fa més mal qui obra 

malament o qui jutja el comportament dels altres. A Es gat d’en Cassà tracta de la 

hipocresia a través de la història d’aquest animal que en presència de la madona 

fingeix unes qualitats que en realitat no té. A Es gorrió y s’aronella es debat el tema 

de les murmuracions. Sa trucja de Son Massip no veu els seus desitjos de menjar glans 

realitzats per la qual cosa resta decebuda. Sa guàl·lara, poema que té el mateix títol 

que el de Roca i el de Samaniego, presenta un argument absolutament diferent als 

poemes dels altres dos autors. Amengual es planteja si el bé i el mal existeixen d’una 

manera objectiva o tot depèn del punt de vista que s’adopti. Les victoris y triunfos de 

l’amo·n Rana parla de la vanaglòria i de la presumpció, encara que en aquest cas 

pràcticament les al·lusions als animals queden reduïdes a «l’amo’n Rana» que més 

aviat sembla un home que un granot.  

Quant als personatges, destaquen els animals domèstics com els ases, les truges i 

els gats, propis de les faules de Samaniego i Roca, però també una sèrie d’animals de 

ploma que no són gaire sovint objecte de literatura. A més, en quasi totes les faules hi 

apareix l’element humà d’una manera molt directa i destacada. 

Sens dubte, però, una de les millors qualitats d’aquestes faules es troba en el 



 147 

llenguatge i en la forma com està treballat. Amengual usa un llenguatge planer i bell, 

fàcilment intel·ligible, ple d’onomatopies, de locucions, de jocs de paraules, 

d’exclamacions, interrogacions retòriques i moltes altres figures literàries que donen 

als seus poemes una gran vivesa i sonoritat expressiva i que doten els diàlegs d’una 

gran fluïdesa. Com a exemple d’aquest ús del llenguatge, però també de les faules 

originals d’Amengual en general, escau reproduir una faula: 

 
«SA JUSTICI DES TUDÓ 

Dins una boscana ombrívola 

emb quexós to, importú, 

un tudó canta: «Justici 

par tu, justici par tu». 

5  «Ruc-ruc» li diu una tórtera, 

«Ruc-ruc» repetint es mots. 

«No veus tu qu·és injustici 

Si justici no·s par tots?» 

«Me-meu», li diu una guàl·lera, 

10 «no sentiu aquest ausell, 

qui justici diu par altri 

may justici diu par ell?» 

«Pic-piu», li diu una pàssera, 

«Cuand jo·t sent de dins ca meua, 

15 qui justici cridas fort, 

y no la vols a ca teva!» 

«Tiric», los diu una sól·lera, 

«Animals altres ahy ha 

que fan lo que·es tudó canta 

20 y no fan es seu cantar!» 

 «Xox-xoc», los diu una mèl·lera, 

 «Emperò los tals per cuals, 

  son y al fi 

 animals som animals!» 

25 Y «cuè-cuec», los diu un·ànnera, 

 «Si no·n teng no·m deu raó, 

 que no hi ha homos qui volen 

 se justici des tudó? 

 Se lley dita de la càgola: 

30 par mi s’absolució 

  par altri sa condamna 

 tant raó sia com no?» 

 Y que noltros com a xòrrigas 

 d’animals, volguem axò; 

35 quins miracles cuand mos dónan 

 fum per llum, homos però...! (Amengual 1872: 516) 

Amengual comparteix amb Roca el gust i la fe en les dites i els refranys. De fet, 

molt sovint sembla que les seves faules tenen com a punt de partida un refrany que es 

va desenvolupant al llarg dels versos a través dels personatges animalístics, i que 

s’enuncia d’una manera completa per acabar la composició. Ben igual que Roca, 

Amengual al llarg dels seus versos parla de la veracitat dels refranys: 

 
 «Mal ahy pensa, mal ahy diu» 

 Bé t’enclou aquest refrà: 

 ¿Per què pensas qu·ahy ha mal 

 Has de dir que ja n’hi ha?» (Amengual 1872: 516) 
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2.1.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES FAULES DE GUILLEM ROCA I 

SEGUÍ  

2.1.2.1. Els temes 

La major part dels escriptors que es dediquen a les faules recreen uns mateixos 

motius i arguments, sovint amb un títol idèntic. De tota manera, cada versió d’una 

mateixa faula posa l’èmfasi en aspectes diversos; tant és així que, segons l’època i les 

pretensions del seu l’autor, el tema de les diferents versions d’una mateixa faula pot 

arribar a ser completament diferent. El faulista Isop, per exemple, destaca aquells 

motius que poden servir de model de conducta a qualsevol persona a nivell individual. 

Les faules de Fedre, segons la seva editora Zapata Ferrer (2000), reflecteixen els temes 

propis de la filosofia cínica, de moda durant la seva vida: el seguiment de les lleis de la 

naturalesa, la crítica de la riquesa, el menyspreu de la falsa bellesa, el rebuig de la 

ignorància, el valor de l’enginy i l’astúcia o el domini dels poderosos. La Fontaine, per 

la seva banda, se centra en la utilitat didàctica i moral. Sotelo (2000: 56-57) explica 

que Samaniego presenta, a través de les seves faules, temes i motius relacionats amb 

les idees de la il·lustració: la inèrcia al davant dels consells, l’ociositat de la noblesa, la 

utilitat de la bellesa, l’experiència com a font d’especulació, la necessitat de complir 

les pròpies obligacions, la raó com a guia, l’elogi de l’esforç, la crítica a l’excés de 

projectes sense complir i la defensa de la intel·ligència. Només els tres últims 

d’aquests temes es troben recollits a les faules de Roca. De tota manera, Samaniego 

concedeix moltíssima d’importància a tota una sèrie de composicions relacionades 

amb la moral tradicional, que són les que millor caracteritzen les seves faules, i les que 

majoritàriament adapta Roca. A més, Samaniego3 presenta un altre bloc de faules que 

tracten el tema del fet literari que no són, en cap cas, reescrites per l’autor mallorquí.  

I és que Guillem Roca, per la seva banda, adapta algunes de les composicions de 

Samaniego tenint en compte el seu gust personal, prioritzant aquells relats 

protagonitzats per animals que li resulten familiars, i fent un major tractament dels 

temes individuals que dels col·lectius i socials. Segurament, les seves faules, a 

diferència de les de Samaniego, no es poden reduir a un compendi d’exemples que ens 

ensenyen a viure, perquè estan escrites des d’una posició més desenfadada, com si la 

sentència fos només un pretext per fer un exercici literari de síntesi, d’explicació d’una 

història completíssima mitjançant uns pocs versos; com si l’objectiu del poema fos 

més la forma que el contingut: l’expressivitat dels diàlegs, la simplicitat i perfecció 

narratives, la formalitat mètrica. 

El tema social hi sol aparèixer només ocasionalment. Un dels relats en què de 

manera molt tangencial es deixa veure, per exemple, el motiu de l’abús dels 

poderosos, és la faula [8] Se llebra y es gorrió. Es tracta d’una composició en què un 

gorrió es burla d’una llebre caçada per una àguila i, mentre el gorrió en fa escarni, un 

falcó el mata instantàniament. A l’última intervenció de la llebre encara agonitzant, 

que serveix de sentència, trobam uns versos que parlen de mirar l’oprimit amb cor dur: 

quant lo miras ab cor dur / del poderós oprimit (23-24). Aquest tema que a les faules 

de Fedre s’ha enfocat des de la perspectiva de la pressió que el fort exerceix sobre el 

dèbil, és treballat a Samaniego des de la falta de previsió. Roca no obvia el tema del 

poder, com fa Samaniego, però tampoc no el tracta amb l’energia de Fedre. 

Els temes de Roca solen trobar-se relacionats amb els problemes i vicis 

individuals del seu temps: la golosia, a [4] Ses moscas; la manca de previsió, a [5] La 
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Círvia o cera y el lleó; les amistats falses i les aparences, a [6] Es dos amichs y s’onso; 

el mateix tema és lleugerament apuntat juntament amb el del càstig col·lectiu a [9] La 

cigüeña, ses ocas y ses grullas; la vanitat, a [10] Se raboa y es corp; l’enveja 

injustificada a [23] S’ase y es cavall, etc. són els més comuns. Només en un cas, a [24] 

Se junta de ses ratas, ens trobam amb la crítica a l’idealisme, a l’excés de projectes 

incomplerts. 

 

2.1.2.2. Els tipus de faules 

Segons remarca Mañaz Núñez a la introducció de les faules de Fedre (Fedro 

1998: 44), tot seguint Rodríguez Adrados, existeixen quatre tipus de faules: faules de 

situació, faules agonals o de debat, faules etiològiques i faules marginals. En primer 

lloc, les faules de situació són aquelles en què un sol personatge respon a una situació 

a la qual s’enfronta. En segon lloc, hi ha les faules agonals o de debat, en què es 

presenta una situació que serà capgirada per una acció, dins la qual es donarà un debat 

o discussió entre dos personatges; d’aquí es deduirà un exemple, un plany o un 

sarcasme. En tercer lloc, les faules etiològiques són molt pròximes al mite i expliquen 

algun fet sobrenatural. Finalment, les faules marginals tracten històries relacionades 

amb l’acudit, el símil, l’anècdota i la història natural. Encara que Samaniego aporta 

faules de diferents tipus, totes les que es troben a Roca pertanyen al grup de les faules 

agonals o de debat, en què dos personatges, normalment definits per trets antitètics, 

protagonitzen una situació que a la conclusió és capgirada. 

 

2.1.2.3. Els personatges 

Els principals faulistes, Isop, Fedre, La Fontaine i Samaniego, solen presentar a 

les seves composicions tres tipus de protagonistes: animals, déus i persones. De fet, a 

l’època clàssica el tema animal no es trobava encara vinculat necessàriament a la 

definició de faula (Rodríguez 1979: 154). Roca, en la seva selecció de poemes a 

adaptar, escull bàsicament aquells protagonitzats per animals, de tal manera que a les 

seves faules ni l’home ni els déus són protagonistes habituals, encara que per definició 

les conductes estereotipades dels animals es puguin aplicar als homes. No obstant 

això, algunes persones hi apareixen com a personatges. Un cas excepcional es troba a 

les faules [17] Se gallina dels ous d’or i [21] Es cassador i es cans, en què les accions 

realitzades per l’animal només són un pretext per centrar el relat en la conducta 

humana. En aquest sentit, localitzam també una figura humana a [9] Se cigüeña, ses 

ocas y ses grullas, encara que el pagès que hi apareix només té la funció de fer justícia 

davant les accions de l’animal protagonista. En altres poemes, els homes surten com a 

propietaris d’animals domèstics, amb ple poder de decisió sobre la seva sort; un bon 

exemple d’això són les faules [25] Es cavall i s’ase, [23] S’ase i es cavall, [14] Es 

cavall i [2] Es llop i es ca. 

Quant als déus, destaca que Roca, a part de no deixar protagonitzar cap de les 

seves faules a les divinitats, sol eliminar qualsevol referència a aquest tipus de 

personatges, encara que Samaniego els esmenti explícitament. Una excepció és a [16] 

El milà, en què es presenta un milà a punt de morir, que envia sa mare a demanar 

clemència a la divinitat Jové, o Júpiter; aquesta referència concreta no es trobava al 

poema de Samaniego.  

 
  «Preniu els atapins, partiu correns, 

 20       al temple del gran Jové, dels Déus pare.» 
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En canvi Júpiter, que dóna títol i té protagonisme a la faula El asno y Júpiter de 

Samaniego, no apareix a l’adaptació que Roca titula [14] Es cavall. Ja hem comentat 

que Roca evita tot providencialisme i deixa que l’ase esculli el seu propi destí. Encara 

un altre poema, El labrador y la cigüeña de Samaniego, serveix d’exemple en aquest 

mateix sentit; quan la cigonya intenta lliurar-se del càstig del pagès argumentant que 

ella li neteja el camp d’insectes agressors, l’animal protagonista invoca la deessa 

Ceres. Roca evita aquest to classicista en el seu poema i cristianitza la referència tot 

invocant Sant Isidre, patró dels pagesos. La mateixa diosa Ceres apareix també a [10] 

Se raboa y es corp, però només a la versió de Samaniego, ja que Roca no la incorpora 

al seu relat. El déu Zeus, en canvi, apareix amb una gran naturalitat a [27] la fàbula 

jocosa de l’àguila y l’escarabat. 

Pel que fa als animals, Roca tria aquells que poden resultar familiars al receptor, 

perquè formen part de la seva realitat quotidiana (l’ase, el porc, el ca, la gallina, la 

guàtlera, el cavall, la geneta,... ); inclou, a més, alguns animals que integren el nostre 

imaginari (el lleó, la círvia, la cigonya,...). Tots ells, però, presenten comportaments 

estereotipats. Un exemple molt clar de la tipificació dels comportaments animals es 

troba en la caracterització dels diferents ases que van sortint a les faules, dels quals 

sempre es destaca que són molt treballadors, però a contracor, i que es troben carregats 

d’enveja, per la qual cosa són animals que sempre es planyen injustament. El narrador 

descriu els personatges de manera molt esquemàtica, tal i com correspon al gènere; i, 

si hi ha alguna característica específica d’algun personatge que es diferenciï de les que 

li atribueix la tradició, sempre sol venir donada per una intervenció en estil directe. És, 

precisament, a través de les seves pròpies paraules, on la major part dels animals de 

Roca aprofita per mostrar una personalitat pròpia, que els fa diferents dels de les faules 

de Samaniego que tenen el mateix tema i nom. De fet, Roca, com la resta de faulistes, 

dóna uns personatges que reflecteixen la pròpia societat i que denuncien determinats 

vicis contemporanis.  

 

 2.1.2.4. El llenguatge 

El llenguatge de les faules de Guillem Roca és generalment viu i directe. El 

poeta domina perfectament els diferents registres de l’idioma de tal manera que una 

part de les composicions treballen el llenguatge més formal i culte, mentre d’altres 

usen tons més populars. Els personatges d’aquestes composicions ironitzen sobre la 

pròpia situació mitjançant expressions vives, que transmeten la capacitat de l’animal 

personalitzat de riure’s d’ell mateix i que a la vegada palesen la manca de dramatisme 

amb què Roca explica les seves situacions, que poden ser preses o no de Samaniego. 

Un exemple molt contundent d’això és al poema del llop de [2] Es llop y es ca, en què 

el llop diu:  

 

 10 «Aür, mon amo! Jo estrañy 

  de veure’t de tant bon añy, 

  cuant jo, qui som tant valent, 

  no tenc ni per una dent.» 

 

Aquesta ironia ja es trobava al poema de Samaniego, el llop del qual diu: 

 
  «Mi triste suerte 

10 Me tiene hecho retrato de la muerte.» 
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 En general es tracta d’un llenguatge ple de locucions i frases fetes. Roca atorga 

una gran autoritat a aquest tipus d’expressions. En aquelles composicions de to més 

greu, l’ús de parèmies serveix per dotar la faula d’expressivitat, sense que aquesta 

concessió d’utilitzar un element popular enmig d’un poema de to elevat minvi gravetat 

al tema; un bon exemple és el poema [16] El milà, de metre llarg i to culte.  

 Però la voluntat de Roca d’usar parèmies és explicada a Se lletera, on s’indica 

clarament que, més enllà de les paraules del poeta, hi ha la força dels refranys, als 

quals Roca atribueix una gran credibilitat: 

 
  «Jo sempre em recordaré 

  35 d’un adagi qui fa vase:  

y diu qu’un conta fa s’ase, 

  y s’altre el fa es traginer.» 

 

Un altre cas en què queda ben clara la fe de Roca en la saviesa popular 

dels refranys, i també la credibilitat de què gaudeix la lletra escrita, és a [13] Es 

llop y se cigüeña:  
  «Perquè molt bé sabia es proverbi que diu: 

  rentar es cap a s’ase y perder es llexiu; 

 25 però escrigué aquest cas a llibres reservats, 

  perquè sia consol al qui serveix ingrats.» 
 

Aquest mateix cas es repeteix a la introducció de la faula [14] Es cavall, que 

curiosament sembla extret de la faula La mona d’Iriarte: 

 
  «Diuen que no és conegut 

  es bé, fins que l’han perdut. 

  Es proverbi heu diu axí,  

  y jo també heu diré aquí, 

 5 y per fer-o més estrañy, 

  vaje en fàbula y refrany.» 

 

La mona comença: 

 
 «Aunque se vista de seda, 

 La mona, mona se queda.” 

 El refrán lo dice así; 

 yo también lo diré aquí, 

 y con esto lo verán 

 en fábula y en refrán.» (Iriarte 1998: 166) 

 

 El terme «fiança» aplicat als refranys apareix clarament a la sentència de [17] 

Se gallina dels ous d’or: 

 
 35 «Si no voleu creure ab mi, 

  un refran tenc qui m’o fia: 

  qui tot o vol, tot o perd, 

  y qui se’n riu, que se’n riga.» 

 

 

 

 



 152 

2.1.2.5. La mètrica i la forma 

Roca al llarg del seu recull de faules fa ús de diferents tipus d’estrofes. En 

general sol pensar els seus poemes a partir d’uns esquemes mètrics molt definits i s’hi 

ajusta amb rigor. A més, tretze dels vint-i-set poemes d’aquest bloc es troben escrits en 

estrofes de vers llarg, mentre que els catorze restants usen un tipus de forma més 

popular. 

 

2.1.2.5.1. Els poemes escrits en versos llargs 

Entre els poemes escrits en versos llargs localitzam: 

a. Octaves reials a [1] Es lloro y es pinsà, i [16] El milà. Són dues composicions 

formades per versos decasíl·labs de rima consonant segons l’esquema ABABCCDD. 

Les octaves reials, de fet, eren molt utilizades durant l’època barroca en la narració 

èpica i en els parlaments seriosos de les obres teatrals. Durant el Neoclassicisme es 

començaran a utilizar en els poemes humorístics i satírics i en les composicions 

novel·lesques  (Navarro Tomás 1974). 

b. Els versos decasíl·labs que rimen aparellats es troben a [22] Sas duas ratas, 

[3] S’ase y es porc  i [20] S’àguila y se tortuga, encara que el primer d’aquests poemes 

presenta alguns versos hipomètrics, concretament l’11è, el 20è, el 26è, el 34è, el 38è i 

el 40è; així com també el poema [20] presenta alguns versos hexasíl·labs, el 3r, el 4t, 

el 14è i el 23è. Noteu que en aquest cas, Roca imita la manera de fer de Samaniego, 

que alterna versos llargs i curts segons les seves conveniències en una mateixa 

composició. Com ja és habitual, Guillem Roca pren la rima de Samaniego però no la 

mètrica. 

c. La círvia o cera y el lleó [5] està escrit en romanç en vers llarg o romanç 

heroic; es tracta de vint-i-quatre versos decasíl·labs que presenten rima assonant en els 

versos parells. Samaniego recorre en aquest cas al romanç d’art menor. El mateix tipus 

d’estrofa es troba a [24] Se junta de ses ratas; en aquest cas, Samaniego utilitza la 

combinació de versos llargs i curts que rimen aparellats. El romanç heroic es comença 

a utilitzar durant el segle XVII, encara que no troba el seu màxim apogeu fins al 

Neoclassicisme; es continuà conreant en la poesia preromàntica. 

d. Els alexandrins aparellats de rima consonant són a [9] La cigüeña, ses ocas y 

ses grullas; Samaniego, en aquest cas, fa ús del romanç d’art menor. La composició 

[13] Es llop y se cigüeña presenta idèntica estructura mètrica; Samaniego fa la seva 

faula en versos que rimen aparellats, però el metre és una combinació d’heptasíl·labs i 

hendecasíl·labs. Aquesta estrofa, molt del gust neoclàssic, dóna un to solemne al 

poema; durant el Neoclassicisme s’intensifica l’ús de l’alexandrí i se’n diversifiquen 

els tipus. 

e. [15] Se guàl·lara és un sonet, és a dir, una estrofa que és molt usada durant el 

Barroc i que, en canvi, resulta menys habitual durant el segle XVIII i començament del 

XIX. Samaniego, en contraposició, utilitzava el romanç d’art menor, molt més popular. 

f. El sextet decasíl·lab és utilitzat a [26] Se geneta y se cigüeña, que segueix 

l’estructura ABABCC. Samaniego, en aquest cas, utilitzava també un metre llarg, 

l’hendecasíl·lab aparellat. El sextet hendecasíl·lab es va utilitzar molt poc durant el 

Segle d’or castellà i començà a gaudir de molta més popularitat durant el 

Neoclassicisme, amb Moratín, per exemple. 
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g. Els tercets encadenats decasíl·labs es troben a [18] Es dos galls baraiadisos. 

Durant el Barroc castellà només s’utilitzaren els tercets d’art menor, i encara 

ocasionalment Samaniego presenta la seva composició en tres quartets de rima 

creuada. El tercet de vers llarg gaudeix de gran popularitat durant el segle XVIII, 

moment en què comença a ser utilitzat en les composicions satíriques. 

h. La complanta reial o estrofa de quatre versos, els tres primers dels quals són 

heptasíl·labs mentre que el quart és hendecasíl·lab, és a [6] Es dos amichs y s’onso. 

Samaniego presentava la seva faula homònima en metre llarg i rima aparellada. Durant 

el segle XVII castellà es popularitza la forma assonantada de la complanta a manera de 

romanç. En el Neoclassicisme, en canvi, la combinació habitual és la de l’heptasíl·lab 

amb l’hendecasíl·lab, que a més es reserva per als temes més greus. 

 

2.1.2.5.2. Els poemes en versos d’art menor 

a. Trobam els heptasíl·labs aparellats a [2] Es llop y es ca i [14] Es cavall; un 

tipus de vers molt utilitzat en la poesia catalana i també de gran tradició en la poesia 

popular. En els dos casos Guillem Roca copia del poema de Samaniego la rima 

aparellada encara que Samaniego recorre a la femenina i Roca alterna la masculina 

amb la femenina. Samaniego combinava octosíl·labs i decasíl·labs. 

b. Apareix la dècima d’art menor a [4] Ses moscas, formada per versos 

heptasíl·labs de rima consonant masculina i femenina alternada, que segueix 

l’esquema abbaaccddc. Aquest mateix tipus d’estrofa i esquema mètric ja es trobava a 

Samaniego segurament perquè aquest poema és una traducció literal. Roca torna 

utilitzar aquest tipus d’estrofa a [19] Es dos pastors y s’onso, mentre que Samaniego 

torna a fer una combinació de versos d’art menor i major que rimen aparellats. La 

dècima d’art menor havia assolit gran popularitat durant el segle XVII, però al segle 

XVIII es deixa d’utilitzar al teatre i comença a ser usada en les composicions satíriques; 

en aquest cas, Roca la utilitza perquè imita fidelment el model de Samaniego. 

c. Trobam el romanç a [7] La cigala y la formiga. Es tracta de trenta-dos versos 

hexasíl·labs que rimen en assonant als versos parells; Roca pren aquesta forma 

estròfica del poema homònim de Samaniego. També [21] Es cassador y es cans 

presenta trenta-sis versos que segueixen idèntic esquema mètric. Aquest mateix tipus 

d’estrofa es repeteix a [17] Se gallina dels ous d’or, encara que en aquest cas 

Samaniego fa una tirallonga de versos majoritàriament llargs que rimen aparellats. El 

romanç d’art menor, format per sis versos heptasíl·labs, es troba també al poema [11] 

Ses auforges, que tradueix literalment el poema de Samaniego, i per tant, en 

reprodueix l’esquema formal. El romanç d’art menor és un tipus d’estrofa que troba el 

seu punt àlgid durant el segle XVII, encara que es continua utilitzant durant el segle 

XVIII. 

d. Les quintentes de rima consonant es troben a [8] Se llebre y es gorrió, mentre 

que Samaniego presentava els versos llargs i rima aparellada. 

e. El tercet d’art menor és utilitzat a [25] Es cavall y s’ase. 

f. Les quartetes heptasíl·labes a [10] Se raboa y es corp i [12] Se lletera, de rima 

consonant i creuada, en front del romanç d’art menor que usa Samaniego. 

h. La codolada a [23] S’ase y es cavall, formada per setanta-cinc versos d’art 

menor, els senars dels quals són heptasíl·labs mentre que els parells són tetrasíl·labs 

que rimen aparellats; Samaniego, en aquest cas, feia quartets de rima encadenada. 
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En resum, podem afirmar que Samaniego usa el romanç d’art menor i també les 

combinacions de versos heptasíl·labs i hendecasíl·labs, normalment de rima 

aparellada. Guillem Roca de vegades en copia la rima. D’altres vegades la varia, 

juntament amb la mètrica que sempre sol canviar. 

En general les composicions en vers llarg solen estar escrites en un llenguatge de 

to més greu i eviten les expressions populars i les imprecisions. Els diàlegs solen ser 

de major dramatisme per donar aquest caràcter més grandiloqüent al poema. Per 

contra, les composicions en metre curt tenen un caràcter més popular. No obstant això, 

Guillem Roca i Seguí domina l’art de versificar fins al punt que algun poema construït 

en versos heptasíl·labs pot ser objecte d’una elaboració culta, com és el cas de [10] Se 

raboa y es corp. 

Quant a la relació de la mètrica de Roca amb la de Samaniego escau comentar 

ara el que ja havia explicat Vall i Solaz a la seva edició de la Fàbula jocosa de l’àguila 

i l’escarabat, (Vall 1993: 144 i 145). Aquest autor reprodueix un fragment del pròleg a 

les faules de Samaniego en què s’explica que l’ús reiterat de l’hendecasíl·lab i 

l’heptasíl·lab per part de l’autor castellà és degut a la facilitat que aquest metre li dóna 

per expressar-hi pensaments llargs i curts. Vall i Solaz desmenteix aquest argument de 

Samaniego tot al·legant que els altres faulistes usen diferents estrofes i no donen el to 

confuso, ni presenten el pensament holgado y lleno de ripio a què es referia 

Samaniego.  

Si aquesta és l’opció mètrica del poeta castellà, una vegada que hem explicat la 

polimetria que usa Roca, resta perfectament demostrat que la forma constitueix un 

element diferenciador entre les faules d’aquests autors. 

 

 

2.1.2.6. El narrador 

Per a Guillem Roca i Seguí, a l’igual que per a la majoria de faulistes, el 

narrador és l’encarregat de desemmascarar la veritat. Es tracta d’un narrador 

omniscient que no té res d’imparcial sinó que va assignant adjectius als personatges. 

El seu punt de vista és el que triomfa. Ell té la veritat absoluta i així la fa arribar al 

receptor, que no fa cap interpretació pròpia, ja que el narrador de la faula l’increpa a 

acceptar el seu punt de vista. 

En conjunt ens trobam davant un narrador que sap més que la resta de 

personatges, però que manifesta molt d’interès envers el receptor al qual intenta 

arribar: Et contaré aquest cuento perquè rigas (vers 4t), diu a Sas duas ratas. A més, 

al vers 19è continua referint-s’hi, però si al començament el tractava de tu i era un de 

sol, ara és un receptor col·lectiu i més llunyà: Consideren vostès si se pajesa (vers 

19è). Més endavant, encara, al vers 41è s’hi torna a referir a la sentència: se’n admiren 

vostès? Pues jo heu estrañy. 

El Roca narrador de vegades és incisiu, punyent, i ataca directament allà on sap 

que fereix. Altres vegades es distancia més d’allò que explica i evita l’atac directe. A 

La Círvia o cera y el lleó [5], per exemple, seguint Samaniego, s’implica molt poc en 

la lliçó de la sentència. Així i tot l’adjectivació que aplica a la círvia és suficient per 

prendre consciència del seu punt de vista: 
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  «A mi, però, hem sap greu que la pobreta 

 20 perdés tant prontament la seva vida, 

  perquè ab son propi engañ escalivada, 

  algunas bonas normas donaria 

  a los qui per fujir de alguna pena, 

  dedins majors perills se precipítan.» 
 

De tant en tant, pren part en el que s’explica i utilitza el datiu possessiu. És el 

cas, per exemple de Se llebra y es gorrió en què per indicar que un falcó pren el gorrió 

Roca diu: El m’arrebata un falcó (vers 19è).  

Una altra sentència mancada d’agressivitat és la de Se raboa y es corp en què 

Roca, després d’explicar l’argument, intenta matisar que no vol ferir ningú: 

 
  «Perquè de mi no s’ofenga, 

  qui es paga d’elogis vans, 

 35 digues que li bes las mans 

  y, si és agut, que m’entenga.» 
 

 Roca, de vegades, fent ús d’aquella informació que tenim estereotipada dels 

animals, oblida de donar dades que poden resultar imprescindibles per comprendre el 

fil argumental. Al poema [6] Es dos amichs y s’onso, per exemple, no explica que els 

óssos mai no s’alimenten d’animals morts, cosa que Samaniego i Isop sí que 

expliquen. D’aquesta manera, un lector que desconeix aquesta informació no pot 

entendre per què l’amic que no s’ha enfilat a l’arbre més remey troba / que fer es mort 

en terra com un ase.  

 

2.1.2.7. L’espai 

Les faules, com a gènere, se situen en un espai poc definit i en un temps no gens 

concret. Roca, de vegades, varia la situació de l’espai de Samaniego. En alguns casos 

ho fa per remetre’ns a aquesta manca de localització pròpia del gènere. A la faula [2] 

Es llop i es ca, per exemple, ens situa l’acció al Bosc de Nítria, un espai imaginari que 

no figura en cap dels altres manuscrits del poema, que només és esmentat pel nom en 

un intent de donar versemblança al tema, però que no és objecte de cap descripció.  

Altres vegades, però, aconsegueix fer arribar les seves faules al receptor tot 

aportant dades mínimes sobre el paisatge de Mallorca en abstracte. El dibuixa amb 

poques paraules, però amb la precisió necessària per poder-nos fer una idea del que 

explica. A [5] La círvia o cera y el lleó, per exemple, la círvia es troba saltant parets i 

marjes i se sent segura en una garriga. També a Sa dona i sa galina l’acció transcorre 

dins un corral i així mateix passa en altres casos. 

A [22] Se junta de ses rates, en canvi, aquestes referències a la realitat 

imaginària o real són completament diferents: Roca converteix les seves rates en 

persones importants i les reuneix en una mena de Senat. Aquesta raresa d’espai, i de 

concepte, es correspon amb una descripció que ja a Samaniego aportava una major 

dosi de fantasia que a la resta de les seves faules, per tal com aquest parlava de 

Ratópolis, referint-se al lloc on viuen les rates.  
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2.1.2.8. La realitat del moment 

Les faules reflecteixen una societat molt estratificada, dividida en unes classes 

socials en què cadascú sap molt bé el paper que li toca representar i intenta guanyar-se 

un lloc mitjançant el seu enginy. Això ja es nota en el primer poema [1] El lloro y el 

pinsà, en què l’àguila és la reina dels ocells i convida tota la cort a una festa. Això 

mateix surt al poema [22] Sa junta de sas ratas, en què es reprodueix una mena de 

sessió del senat. També són corrents les cases dels cavallers, com la que habita el ca 

protagonista de [2] Es llop y es ca o les cases senyorials que apareixen descrites 

tangencialment i esterotipades a [22.1] Sas duas ratas.  

Algunes referències culturals, per altra banda, són transmeses a través dels seus 

poemes: [2] Es llop y es ca presenta una referència al Duc de la Toscana. 

Concretament, el ca diu que ha assolit un benestar a casa d’aquest cavaller on viu, que 

no dexaria aquest puesto / Per estar de bona gana / em el gran Duc de Toscana. Com 

ja s’explica a la nota a peu de pàgina, sabem que els grans Ducs de Toscana, entre els 

segles XVI i XVIII, oferien refugi als jueus que eren perseguits per la Inquisició. Roca, 

com a advocat del Sant Ofici, devia conèixer aquest fet (Riera 1996: 72). També el 

poema [14] Es cavall esmenta un Capità de Dragons, en una clara referència a 

l’estament militar de l’època. A més, al poema [1] Es lloro y es pinsà hi ha una 

referència a dos músics coetanis, Pleyel i Mozart, que ens demostren els coneixements 

culturals de l’autor. També la faula [9] La cigüeña, ses ocas y ses grullas fa una crítica 

a la classe política de manera molt tangencial, és a dir, que aquesta crítica no es 

realitza des de la sentència sinó que és un simple incís en el text. Per explicar que el 

pagès era una persona de decisió sàvia ho fa a través d’una ironia que ens remet a la 

mala relació que Guillem Roca devia tenir amb alguns contemporanis seus (13-14): 

          

   «se seva autoridad li dita gran rigor 

  puis diuen que era balle, al menos retjidor.» 

 

En un altre poema, també de manera directa però no com a objectiu d’una faula 

s’ataca els professionals de la medicina. Recordem que Roca al llarg de la seva obra 

els ataca en diverses ocasions. En el cas de [2] Es llop y es ca, quan el llop necessita 

l’auxili d’un metge per no perdre la vida, Roca diu: 

 
«Però, per mala sort, veuran a s’en ravés   

que no merexen nom ni crèdit es barbés.» 

 

Aquesta desconfiança ja es manifestava en altres ocasions a la seva poesia. 

Concretament a la Fàbula burlesca de Píram i Tisbe i també a l’entremès El misser fet 

mísser, en què intenta defensar la professió d’advocat, tot contraposant-la als metges:  

 
 «Axí matex, de los metjes, 

 està fundat tot lo art 

 en tres sentèncias fatals, 

125 qui se anomènan «la purga, 

 sangria y servicial»; 

 però ab esta diferència: 

 que aquestos tres generals 

 bàstan ja per descompondre 
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130 la tropa del cos humà, 

 fent perdre tota la forsa 

 als humors, ventrey y carn, 

 dexant-nos ab sa sorpresa: 

 buits de bossa, carn y sanc. 

135 En fi, veim tots que los metjes,  

 essent ja un poc de és dat, 

 luego que acàban la volta 

  los que han de visitar, 

 sols el llibre de quaranta 

140 fuyas a estudiar van.» (Serrà 1995: 216-217) 

 

 2.1.3. GUILLEM ROCA I SEGUÍ: AUTOR DE DUES VERSIONS 

D’UNA MATEIXA FAULA 

Entre els poemes atribuïts a Guillem Roca i Seguí trobam dues versions d’una 

mateixa faula. Concretament es tracta de [17.1] Se gallina dels ous d’or i [17.2] la 

Fàbula de la dona y la gallina; i per altra banda de [22.1] Ses duas ratas i [22.2] 

Fàbula burlesca de la rata pajesa y la rata ciutadana. A l’edició, com que els poemes 

tracten un mateix tema, hem numerat conjuntament les dues faules de Roca. Ens cal, 

però, justificar que les dues composicions són de l’autor, basant-nos en l’anàlisi de 

cadascun dels textos. Per una banda, són cinc els testimonis que acrediten que Roca és 

l’autor de les quatre faules: la Miscel·lània Bover, la Miscel·lània Pasqual i la 

Miscel·lània Vilafranca, el manuscrit Vàrias fàbulas i l’edició de Tomàs Aguiló. Totes 

aquestes fonts són fiables quant a l’atribució de la resta de poemes a Roca; per tant, no 

tenim motius per dubtar de l’atribució que fan de les versions de les dues faules del 

mateix tema a Roca. A més, tal i com comentam a l’anotació, la relació que s’estableix 

entre cadascun dels poemes i l’homònim de Samaniego és la que normalment solem 

trobar a la resta de faules. També el tipus de mètrica de cadascuna de les faules és 

utilitzada en altres composicions. [17.1] Se gallina dels ous d’or usa el romanç 

heptasíl·lab, mentre que [17.2] Fàbula de la dona y la gallina fa ús del romanç 

hexasíl·lab. [22.1] Sas duas ratas és en versos decasíl·labs de rima aparellada i 

consonant i la [22.2] la Fàbula burlesca de la rata pajesa y la rata ciutadana es troba 

escrit en quartetes heptasíl·labes. 

Una altra forma d’explicar l’atribució a Roca és mitjançant l’anàlisi del 

llenguatge. En primer lloc, apareixen en totes elles termes lèxics propis del vocabulari 

de Roca, que es poden trobar en algun altre poema. Per exemple a [22.1] apareix la 

forma «admetre» en el sentit de «rebre o acceptar», que es localitza també al poema 

[1] Es lloro i es pinsà; en aquest mateix poema també el terme «regalar-se o 

regalat/regalada» apareix als poemes [14] Es cavall i s’ase i [3] S’ase i es porc; o la 

paraula «obligar» en el sentit de «comprometre’s» apareix al poema [9] La cigüenya, 

les ocas y les grues. 

Determinats usos lingüístics es troben també a altres poemes de Roca, encara 

que es podrien justificar com a característiques pròpies del català de l’època a 

Mallorca: en primer lloc, la forma dels subjuntius correspon a la pròpia del mallorquí 

que trobam a la resta de poemes de Roca. També usa la forma incorrecta del relatiu 

«qui» enlloc de «que», encara que podria tractar-se d’una característica de l’època. 

Així com també empra la conjunció «com» per «quan» en sentit temporal. 

Les figures literàries que trobam en aquestes composicions, especialment el joc 

de paraules i l’antítesi, són les que més sovintegen a altres poemes de Roca. Els 

poemes, a més, es troben plens de refranys, com també en localitzam a la resta de 
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poemes que fins i tot poden coincidir amb els usats en aquestes faules. A més, a [17.1] 

l’autor, als quatre últims versos de la composició, fa evident la seva creença en els 

continguts dels refranys, tal i com passa en altres composicions, com per exemple a 

[14] Es cavall. 

Quant a l’estructura Roca construeix els seus poemes seguint els relats de 

Samaniego i utilitzant l’estil directe per expressar amb força determinades 

intervencions dels personatges. També són freqüents a la resta de faules les 

intervencions del narrador i l’expressió de les sentències a través dels protagonistes. 

Si és cert que les dues versions de la mateixa faula són de Roca ens queda la 

incògnita de saber quin motiu guia l’autor a redactar-ne dues versions. En el cas de 

[17.1] Se gallina dels ous d’or i [17.2] la Fàbula de la dona y la gallina els dos 

poemes són molt semblants i tots dos resulten força entenedors. Per ventura no ens ha 

d’estranyar que Roca presenti les dues versions ja que Isop tenia La dona i la gallina 

(Isop 1984: 112) i L’oca que feia els ous d’or (Isop 1984: 129), que tractaven d’un 

mateix tema, encara que fossin protagonitzades per animals mínimament diferents. Pel 

que fa a [22.1] Ses duas ratas i [22.2] Fàbula burlesca de la rata pajesa y la rata 

ciutadana, el cas pot resultar diferent ja que la primera composició és molt més 

elaborada que la segona i es troba escrita en versos decasíl·labs, combinats amb 

hexasíl·labs, combinació mètrica a l’estil de Samaniego. La versió de les 

miscel·lànies, en canvi, presenta algunes característiques que ens fan pensar que no es 

tracta d’una versió definitiva. D’entrada, el poema és de ritme lent i resulta molt més 

descriptiu que alguns altres. A més, usa de manera massa reiterativa el terme ‘regalar’ 

o ‘espant’. Així mateix, repeteix amb massa insistència els termes ‘riquesa’ i 

‘pobresa’, encara que això es podria justificar per l’extensió del poema. També, en 

algunes ocasions l’autor cerca les rimes fàcils, acabades en formes verbals. 

Encara que ens movem sempre en el terreny de la hipòtesi, podem pensar que 

Guillem Roca hauria escrit en primer lloc la versió que presentam com a [17.2] i que 

posteriorment hauria compost la versió del 1802 que titula [22.2] Sas duas ratas. 

Aquesta idea prendria cos si consideram que no resulta inusual que un autor escrigui 

versions soltes de diverses faules; en aquest cas, les que es conserven a les 

miscel·lànies, abans de dedicar-se a compondre’n un recull sencer. 

 

 

 2.2. ROMANCES PER PLORAR RIENT O PER RIURE 

PLORANT 
 

 Aquest plec solt publicat l’any 1852 conté dos poemes llargs de Guillem Roca 

que presenten algunes semblances entre ells i que, a la vegada, es diferencien de la 

resta de poemes, com a per ser editats dins un apartat propi. Es tracta de dos poemes 

extensos, el primer té 384 versos i el segon en té 390, de tema imaginatiu i poc 

relacionable amb la resta de la producció poètica de Roca. El primer, la fàbula 

burlesca de Píram i Tisbe, és una paròdia del tema clàssic, mentre que el segon, La 

mare Celestina, tracta d’alcavoteries relacionades amb la picaresca. Els seus 

arguments són més o manco complexos i els personatges, deixen veure la seva 

caracterització psicològica a través d’alguns fragments en estil directe. El final no és 

feliç sinó que perjudica els protagonistes, encara que aquests el viuen des d’una 

situació desenfadada i la resignació és total i absoluta. En els dos casos es fan 

referències a la literatura culta i a la mitologia, que deixen ben clara la formació de 
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l’autor. L’element escatològic, així com també el tractament desmitificador dels 

personatges són també presents. Quant a altres aspectes formals s'ha de destacar que el 

llenguatge utilitzat ─viu i directe i farcit de figures literàries─ pren tanta força com 

l’argument. Així mateix, tots dos poemes són escrits en romanç heptasil·làbic. Escau, 

a continuació, analitzar-los detalladament. 

 

 2.2.1. LA FAULA MITOLÒGICA BURLESCA:  PÍRAM I TISBE 

L’investigador Albert Rossich, a l’article «Faules mitològiques burlesques als 

segles XVII i XVIII» (2004c) analitza les faules en català d’aquest tipus i n’inventaria 

fins a vuit, deixant de banda altres textos curts. La de Roca és, cronològicament, la 

darrera. Rossich posa en relació aquesta peça amb les del mateix gènere en català i la 

descriu amb aquests termes: 
 

«La Faula burlesca de Píram i Tisbe, de Guillem Roca i Seguí, és l’última mostra 

d’aquesta tradició. El poeta repassa l’enamorament i la tràgica fi dels dos amants, quan 

Tisbe posa fi a la seva vida després que Píram se suïcidi, convençut que ella havia estat 

devorada per un lleó. L’argument es troba dins Ovidi (Les Metamorfosis, IV, 55-166), 

però Roca també devia tenir present Góngora, autor de la cèlebre composició del mateix 

títol. Entre altres coses, el vers 56 parla d’una font «Com un Góngora de clara» ─o sigui 

gens. També hi ha expressions que fan pensar en els poemes de Vicent Garcia. Per a 

Cossío la peça no està mancada d’encerts poètics i afegeix: «La gracia amanerada, y ya 

fría y desangelada, de los poemas de este tiempo, cobra en este poemilla, por la 

singularidad de su instrumento verbal, un carácter nuevo e inespereado». El poema no 

està datat però Guillem Roca i Seguí morí el 1813» (Rossich 2004c: 125)  

 

 

2.2.1.1. El tema de Píram i Tisbe  

El relat de Píram i Tisbe troba els seus orígens en un conte metamòrfic oriental, 

pertanyent a la col·lecció dels contes babilònics, que a través de la versió que en féu 

Ovidi al llibre IV de la seva Metamorfosi (Ovidi 1929) es va difondre per tot Europa 

durant l’Edat mitjana; arribats els segles XVI i XVII el tema encara va ser objecte de 

nombroses recreacions, i al segle XVIII va gaudir d’un èxit considerable com a drama 

musical.
98

 Si es repassen, però, els autors de la literatura espanyola que han tractat el 

tema a partir del segle XVI i fins el segle XVIII trobam Cristóbal de Castillejo (1490-

1550), que el 1528 fa un tractament molt realista del que tradicionalment es tractava 

com a mitològic; també Lorenzo Sepúlveda (c.1505-c.1580) als seus Romances 

nuevamente sacados de historias antiguas de la crónica de España, editats el 1551, 

tracta el tema tenint present Ovidi i Castillejo; Juan de Linares, quan publica el 1575 el 

Cancionero llamado Flor de enamorados, dóna una versió de Píram i Tisbe que 

segueix Ovidi, en un to arcaïtzant que intenta reproduir els romanços vells; Antonio 

Villegas en presenta una versió en mètrica italiana que dissimula el seu estil arcaïtzant 

i afegeix imatges poètiques que fins ara no s’hi havien vist, encara que el text es troba 

mancat de sentit rítmic; encara en art menor, va tenir molta difusió la versió de Jorge 

de Montemayor (1520-1561), escrita en un metre castellà perfecte, amb uns 

parlaments de Píram i Tisbe que recorden la poesia cortesana, el conceptisme i 

l’esquema narratiu ovidià que evita tota intenció moralitzadora i alliçonadora; més 

                                                           
98

 Les versions musicals de Píram i Tisbe que es troben a la segona meitat del segle XVIII són dels següents 

autors: Matteo Venanzio Rauzzini (1747-1810), Francesco Bianchi (1752-1810), Franz Spindler (1759-

1819), Auton Eberl (1756-1807), Gaetano Andreozzi (1775-1826) i Nicola Antonio Monfroce (1791-1813) 

(Bompiani 1989, VIII: 142-144). A més, a Mallorca tenim la versió musical d’Antoni Gras de Lorenzo que 

comentarem al final d’aquest apartat. 
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poetes com Gregorio Silvestre (1520-1569), que a la seva obra publicada a Lisboa el 

1592 incorpora una traducció bastant literal d’Ovidi amb un to moralitzador de creació 

pròpia i una ingènua tendència a l’al·legoria. També el portuguès Botello Carvalho 

publica el 1621 un poema amb aquest títol, en un estil planer i allunyat del 

culteranisme que segueix l’esquema argumental tradicional; Juan Antonio de Vera, 

conde de la Roca (1584-1658), una figura de la literatura castellana del segle XVII, 

n’escriu una versió en octaves reials molt elogiada pels seus contemporanis, on centra 

el tema des de la preocupació per l’honor; el conegudíssim Tirso de Molina a Deleitar 

aprovechando inclou un Píram i Tisbe que comença fent esment als poetes que han 

tractat el tema, i declarant que la seva versió segueix Ovidi, encara que es permet 

algunes digressions moralitzants. També Pedro Silvestre en dóna la seva pròpia versió. 

A part dels poetes castellans, que Roca devia conèixer, a nivell europeu, també 

durant els segles XVI i XVII, Píram i Tisbe fou sovint objecte de representacions 

teatrals; Theóphile de Viau (1590-1626), per exemple, en fa una versió que estrena el 

1617 a París. Així mateix, quan William Shakespeare (1564-1616), l’any 1595 escriu i 

estrena El somni d’una nit d’estiu, com a resultat d’un encàrrec d’un noble de la cort 

de la reina Elisabet que vol amenitzar el seu casament amb una representació, aprofita 

per refer-hi la història de Píram i Tisbe (Shakespeare 1989). 

Tanmateix, però, Roca podia tenir notícia d’aquesta faula a través de referències 

no tant llibresques però igualment erudites. Dels autors que tracten el tema, a la 

biblioteca particular de Guillem Roca hi trobam Ovidi, Góngora i Tirso de Molina, 

encara que no trobem coincidències entre l’obra d’aquest últim i la de Roca. Per una 

altra banda, a la sessió de dia 28 de gener de 1779 de la Societat Maonesa de Cultura, 

David Causse hi llegí una versió de Píram i Tisbe d’Ovidi que ha estat recentment 

objecte d’estudi (Paredes 1999; Patiño 2011). També, entre el 6 de gener i el 27 de 

febrer de 1748 es feren a Palma vint-i-una representacions de l’òpera en castellà de 

Píram i Tisbe, amb lletra d’Antoni Gras i música de Salvador de Lorenzo (Bover 1868, 

I: 337; Garcías 1998; Mas 2003, I: 333). Aquest mateix any fou publicada per la 

impremta Guasp de Ciutat amb el títol Píramo y Tisbe, drama por música que han de 

representar los músicos de la Cathedral de Palma en las Carnestolendas del año 

1748; aquestes representacions es troben impulsades pel fet que a partir de 1748 es 

prohibí la representació de comèdies a la Casa de Comèdies de Palma, la qual cosa 

propicià les funcions d’aquesta òpera, que gaudia del consentiment dels censors, ja que 

era interpretada per la Capella de la Seu i tant l’autor de la lletra com el de la música 

eren religiosos, que havien tingut cura que l’obra es trobàs dins la més estricta 

moralitat. Roca coneixia aquesta versió perquè al seu poema és objecte d’ironia, 

encara que dificílment podia recordar la representació que es dugué a terme quan ell 

només tenia cinc o sis anys (explica que a la magra Mallorca, les muses més grasses 

canten aquest tema). 

L’investigador del teatre Domingo Garcias verifica que amb aquesta òpera 

s’inicià a Mallorca el costum de dedicar funcions a personalitats de la societat 

mallorquina; de fet, la còpia manuscrita que es conserva a la Miscel·lània Furió 

Sastre,
99

 i que s’ha pogut consultar a la Biblioteca de Catalunya, reprodueix una 

extensa dedicatòria signada l’1 de gener de 1748, que elogia la senyora «Maria Ana de 

Ferrán y de Oms, esposa de don Juan Restituto Antolines de Castro», comandant 

general de l’illa. L’argument d’aquesta òpera, dividida en tres actes, vint-i-vuit escenes 

                                                           
99

 Miscel·lània d’Antoni Furió i Sastre, pàgs. 43-106; es tracta d’un manuscrit conservat a la Biblioteca de 

Catalunya.  
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i mil cent vint-i-sis versos, és pres directament de la Metamorfosi d’Ovidi, encara que 

amb algunes modificacions.  

Encara que aquest referent és geogràficament més pròxim, el poema de Roca 

serva importants paral·lelismes amb el de Góngora i Ovidi. Góngora fou l’introductor 

a la literatura espanyola de les anomenades faules mitològiques burlesques, que 

constitueixen una mena de crítica a les clàssiques faules mitològiques; Góngora fa 

vesions pròpies dels temes d’Hero i Leandre i Píram i Tisbe. Sembla que la 

preferència pels temes mitològics i per les ficcions literàries de l’època clàssica és 

típica de la literatura del Renaixement. No obstant això, el culteranisme aprofita 

aquests materials tot barrejant-hi faules i mites. José María de Cossío defineix el 

gènere amb els següents termes: 

 
«[El tractament dels temes mitològics] nada tiene que ver con los poemas burlescos en 

que los protagonistas son ratas, o gatos, o mosquitos, y del contraste entre el sujeto y el 

trato literario surge del chiste y lo cómico, sino que en ellos los personajes siguen siendo 

dioses, y si les rebajan a categoría de mortales pacientes y cómicos, descienden a la vez 

para convertirse en caricatura deleznable. Pero en todos los casos, queda a salvo la poesía, 

que también sabe ironizar y que muchas veces traiciona la intención del poeta.» (Cossío 

1952: 519) 

 

Però Góngora compon dues versions de la faula de Píram i Tisbe. L’any 1604 fa 

el primer romanç sobre aquest tema, que quedà incomplet, i té per versos inicials De 

Píramo y Tisbe quiero/ si quisiere mi guitarra / contaros la historia ejemplo, / de 

firmeza y de desgracia (Góngora 1921: 285-301). Aquest poema, encara que 

caracteritza la tragèdia de manera poc heroica, usa unes ironies molt subtils que, a 

vegades, fan pensar que es tracta d’un poema seriós. Roca es deixa influir poc per 

aquesta composició a l’hora d’escriure la seva faula burlesca. 

Catorze anys més tard, el 1618, els amics demanen a Góngora que acabi el relat 

de Píram i Tisbe, però ell prefereix escriure’l de bell nou (Góngora 1921: 285-301). 

Aquest segon, que Góngora titula Fábula de Píramo y Tisbe, és un joc de figures 

literàries en general i de metàfores en particular, que dóna entrada a la ironia i a 

l’element jocós, especialment en relació a la mort dels dos amants per la qual cosa 

podem afirmar que el text prioritza la finalitat estètica front a qualsevol altra. En 

aquest sentit, s’assembla a la versió de Roca i podem concloure que Roca incorpora a 

la literatura catalana un tema universalment tractat i que ha tingut àmplia difusió.  

 

2.2.1.2. Píram i Tisbe de Guillem Roca i Seguí, Góngora i Ovidi 

Tal i com indicàvem suara la Fàbula burlesca de Píramo y Tisbe de Guillem 

Roca es basa en la versió d’Ovidi i també en la versió de Góngora de 1618; a part 

d’això, Roca coneixia l’òpera d’Antoni Gras. Caldrà, per tant, relacionar totes aquestes 

obres. 

A la faula de Roca i a la de Góngora, un narrador omniscient presenta la història 

en romanç heptasil·làbic; als primers versos de Roca s’esmenta una de les fonts del 

relat: «mestre Nassón». Aquesta referència segurament és presa de Góngora, que 

també esmenta el «licenciado Nasón», encara que ell no ho fa al primer vers com 

Roca, sinó a partir del 17è. Roca comença: 
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«Referex Mestre Nasson, 

  mestre mayor de rondayas, 

  mestre de danzas qui enseña, 

  a sos déus a fer mudanzas.» 

Góngora diu: 
 

  «Pyramo fueron y Tisbe 

  los que en verso hiço culto, 

  el licenciado Nasón, 

 20 bien romo, bien narigudo.» 

 

Aquest mateix narrador afirma que l’acció s’esdevindrà a Babilònia, que al 

principi del relat d’Ovidi és qualificada com «la ciutat que diuen que Semíramis cenyí 

d’altes muralles de maó»; una ciutat que es caracteritza a tots tres poemes per les seves 

murades. Góngora explica: 

 
  «La Ciudad de Babylonia, 

  Famosa no por sus muros, 

  Fuesen de tierra cocidos, 

  O sean de tierra crudos.»  
 

Roca no esmenta Babilònia pel seu nom, però s’hi refereix clarament en una 

al·lusió que recorda Góngora: 

 
 5        «Que en aquella gran ciutat 

  de gegantinas muradas, 

  qui com si fosen milocas, 

  posave els jardins a l’ayre.» 

A partir del vers novè Roca ens presenta els personatges que són «dos 

fadrinetxos» que viuen «en dues cases veïnades» i pertanyen a dues famílies 

enfrontades. Ovidi descriu esquemàticament els seus personatges: «ell [és] el més bell 

dels minyons, ella la més admirada de les donzelles»; els dos s’enamoren perquè són 

veïns. Góngora i Roca descriuen àmpliament els protagonistes i aprofiten per 

desmitificar-los; els de Góngora pertanyen a una classe social més elevada que els de 

Roca, des del naixement es troben predestinats a aquest amor: 

 
30  «Vecinos nacieron mucho, 

  y tanto que una pared 

  de oidos no muy agudos 

  en los años de su infancia 

  oyó a las cunas, los tumbos, 

35  a los niños, los gorgeos, 

     y a las amas, los arrullos.» 

Els del poema mallorquí s’enamoren durant l’adolescència, quan na Tisbe anava 

a costura i Píram a escola: 

  «Ne Tisbeta havia un añ 

  que a costura ya no anava, 

  cuant començà en Piramet 

  a sentir olor de rata.» 

La utilització de l’article personal, a més, trivialitza la situació, i el diminutiu 

podria ser una adaptació de la «Tisbica» que surt al primer poema de Góngora, datat el 

1604, i també al vers 97è del segon poema, datat el 1618.  La descripció física que fa 

Roca dels dos personatges no incorpora ni un deix d’idealització i fa una Tisbe amb el 

nas llarg i un Píram que es mig vesteix per acudir a la cita: 
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  «Quant pasava per la porta 

  se tapà tant, que las guardas, 

  si no té el neset tan llarch, 

140    no haurien vist jens de cara.» 

 

Góngora alterna els fragments de descripció grandiloqüent amb altres més 

irònics, però amb una ironia molt més subtil; tot i així la seva Tisbe també té un nas 

característic:  
   

 «Luciente crystal lasciuo 

  la tez digo de su vulto, 

 55 vaso era de claveles 

  y de jazmines confusos. 

  Arbitro de tantas flores 

  lugar el olfacto obtubo 

  en forma no de nariz 

 60 sino de un blanco almendruco.» 

 

  

 Roca, a més, insisteix, farceix el relat d’elements escatològics i més propis de 

persones vulgars i corrents que de dos personatges de la mitologia; de fet, Píram i 

Tisbe són humans fins al punt de realitzar les necessitats fisiològiques més bàsiques: 

Píram fa pets (vers 11è), sent «olor de rates» (vers 20è), sua (vers 202è) o corre el risc 

de constipar-se (215è); Tisbe «amolla qualque salivada» (vers 24è), va «de cambres» 

(58è),  plora «no perles sinó llàgrimes de viu» (versos 54è-56è), personalment es cuida 

d’emblanquinar amb calç les parets en recompensa del favor rebut (65è-67è) i fa 

potadetes quan no pot aconseguir el que vol (79è-80è). Però, a més, van a escola i a 

costura com la resta dels humans (vers 18è). En aquest sentit, s’ha de remarcar que la 

descripció inicial de Tisbe és més acurada que la de Píram, encara que el personatge 

masculí pren força a partir del moment en què pacten la trobada, sobretot per la gràcia 

de la seva sortida de casa i la comicitat del seu monòleg en arribar al lloc pactat.   

A més, Ovidi no fa cap concessió a l’humor; l’amor de Píram i Tisbe és autèntic 

i compartit d’igual manera pels dos protagonistes; per a Roca existeix una diferència 

important entre els dos amants: Tisbe es pren la història més seriosament, mentre que 

Píram actua únicament induït per la inèrcia; també, entre els dos personatges de Roca 

hi ha una espècie de desconfiança, que coneixem gràcies al narrador omniscient  que 

no existeix a Góngora: Roca ens introdueix als pensaments més profunds i privats de 

Píram i Tisbe. Els seus dos protagonistes actuen moguts pel que toca fer als enamorats 

en cada moment i no per una passió amorosa creïble. Aquests pensaments que 

capgiren el tòpic fan que el relat tengui molta gràcia. 

Els personatges es caracteritzen a través de les accions durant tot el relat, però, 

cap al vers 40è de Roca es planteja el casament d’amagat de la família: quan els 

parents s’adonen de les intencions dels seus fills, els reclouen dins les cases 

respectives. En aquest punt apareix la paret a la qual donen protagonisme. Roca i 

Ovidi fan intervenir Tisbe en estil directe que s’adreça a la paret en un to que es troba 

entre la súplica i el xantatge en el cas de Roca (versos 61è-76è); en canvi, la Tisbe 

d’Ovidi és més respectuosa i sap que no pot demanar res més a la paret: «Què et seria 

deixar-nos junyir tot el cos, o si això és massa, obrir-te fins que ens poguéssim besar? 

Però no som ingrats; confessem que és per tu que les paraules troben passatge cap a 

l’orella amiga». En els relats de Góngora i Roca es pressuposa que la relació entre 

Píram i Tisbe té lloc únicament a través d’aquest mur, mentre que per a Ovidi els dos 
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protagonistes es troben cada matí en un lloc convingut: «L’endemà, quan l’Aurora 

havia fet fora els estels nocturns i el Sol amb els seus raigs havia eixugat l’herbei moll 

de gebre, es trobaren al lloc acostumat». Aquest lloc de trobada acostumat a Ovidi és 

al costat de la tomba de Ninus; Roca adapta el «Ninus» i els cita «a hont la gran 

semicabra / va colgar el seu Ninot» (versos 114è-115è), a més continua amb la 

referència a la tomba:  
«Elegiren este lloch 

perquè quant en ell parlasen 

no los fes falta sepulcre, 

120 si morían de riayas.» 

 

Un altre element que determina l’espai és la presència d’un morer que 

inicialment fa les móres blanques, però que més endavant farà els fruits negres en 

record de la desgràcia i que apareix en totes les composicions. La d’Ovidi diu: «Un 

arbre hi havia, ufanosíssim de nivis fruits, una morera veïna d’una fontana gèlida». 

Quant a la referència a la font, Roca l’aprofita per fer befa de Góngora: 

 

   125 «També hi havia una font 

    com un Góngora de clara.» 

 

Però Góngora, al seu poema, també fa burla de l’escassa claredat amb què 

s’expressen alguns poetes, entre els quals per ventura s’inclou. Tisbe trobà un poema 

que és: 

 
    «Una rima que compuso 

   175 el tiempo sin ser poeta, 

    más clara que la de muchos.» 

 

Més enllà d’això, el dia assenyalat, Tisbe surt puntualment de casa seva, i al vers 

129è de Roca arriba al «lloc pactat»; per això, ha hagut de passar per la porta i burlar 

els guardes. Aquesta acció és descrita en termes semblans a Ovidi: «provaran 

d’enganyar els guardians i de passar les portes i, en esser fora de casa, deixaran els 

carrers de la ciutat». Recordem que Roca anomena aquest fet «fer una foraportada», 

terme que es documenta per primera vegada en llengua catalana a través d’aquest vers 

de Roca i que el poeta mallorquí podria haver pres d’aquest fragment d’Ovidi.  

 Entra en escena, ara, una lleona que arriba amb la boca plena de sang per beure 

de l’aigua de la font. A Ovidi «una lleona, la boca sagnant encara d’una recent 

destrossa de bous, ve a apaivagar la set en les aigües de la font veïna. Al lluny, als 

raigs de la lluna, la veié la babilònica Tisbe i fugí amb peu espaordit cap a una cova 

fosca. (...) Troba per atzar el tènue vel abandonat i, l’esquinça amb la seva boca 

sagnant». La manta també cau a la Tisbe de Góngora: 

    «Temerosa de la fiera 

    Aun más que del estornudo 

   335 De Júpiter, puesto que  

    Sobresalto fue muchacho 

    Huie, perdiendo en la fuga 

    Su manto: fatal descuido.» 

 

El fragment de Roca és més irònic que les seves fonts; per una banda aprofita la 

lleona per ironitzar sobre els professionals de la medicina, com fa en nombroses 

ocasions al llarg de la seva obra: 
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    «Fonc es cas que una lleona, 

   150 qui en tota aquella comarca, 

    com fan los metjes, vivia 

    de las bèstias que matava; 

    per matar també se sed, 

    venia boca badada.» 

 

En veure-la, Tisbe s’amaga dins una cova encara que, mentre corre, la manteta 

amb què es cobreix el cap cau a terra; en aquest punt, la lleona l’ensuma, l’embruta de 

sang i «l’esquinça» a Ovidi, acció que Roca descriu metafòricament tot dient que «la 

féu tornar d’endiana». En aquest moment, Píram que senzillament havia «eixit més 

tard» ja ha arribat, a Ovidi; entre tant, Góngora és més irònic: 

    «En esto llegó el tardón, 

    Que la ronda le detuvo 

   355 Sobre quitalle el que fue 

    Aun embainado, verdugo. 

    Llegó pisando cenizas 

    (...) 

    entre ronco y tartamudo.» 

 

Roca, en canvi, també fa tardar Píram i descriu la seva despreocupació a manera 

d’acudit; ha arribat tard perquè s’ha quedat adormit, capgirant d’aquesta manera el 

tòpic de qualsevol enamorat. Quan es desperta, es mig vesteix, i es desplaça fins al lloc 

on l’espera Tisbe; arriba mal vestit i suat i, de seguida, veu la manta de Tisbe feta sis o 

set trossos. La reconeix i així comença, al vers 212è, una intervenció en estil directe de 

Píram que es plany irònicament i graciosa d’haver-se llevat d’hora innecessàriament; 

també demana al lleó que surti a lluitar contra ell (versos 212è-240è): 

 

    «Are estich jo fresch, digué, 

    com he pegat sa suada, 

    perill de costipar-me 

   215 y tot és estat de badas! 

    (...) 

    Surta aquest lleó si és homo 

   240 a ajustar o a trompadas.» 

 

La intervenció del Píram d’Ovidi, també en estil directe, és molt greu; s’hi plany 

per haver provocat la mort de l’estimada: «una sola nit, digué, perdrà els dos amants; 

dels dos era ella la més digna d’una llarga vida. Sóc jo qui ha fet el mal. Jo t’he fet 

morir, infortunada, manant-te que vinguessis de nit a indrets plens de feresa ...». En 

aquest moment, Píram se suïcida davall del morer clavant-se la seva pròpia espasa 

mentre sosté el vel de Tisbe, tot mesclant-hi la seva sang amb la d’ella; la sang del 

Píram a Ovidi i a Roca brolla com una font i fa tornar negres les móres, abans 

blanques en els tres autors. Góngora ho expressa líricament: 

    «Al blanco moral de quanto 

    Humor se bebió purpúreo, 

    Sabrosos granates fueron 

    O testimonio o tributo.» 

 

En aquest moment Tisbe surt de la cova i, en els tres autors, veu que les móres 

han canviat de color i això la desconcerta, sobretot a Ovidi: «Quan reconeix l’indret i 

la forma de l’arbre, el color dels fruits la fa dubtar; s’atura pensant si es troba en el lloc 
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acordat. Mentre vacil·la, veu uns membres trèmuls que palpiten sobre la terra sagnant i 

portant el peu enrere, amb el rostre més pàl·lid que el boix, s’esgarrifa». A Ovidi, per 

tant, Píram encara és viu quan arriba Tisbe. En aquest punt a la versió de Guillem 

Roca s’inicia un plany en estil directe (versos 273è-355è) i es descriu la reacció de 

Tisbe que és d’allò més còmica: s’arrabassa els cabells, s’esqueixa la roba, es tira a 

terra, sospira i gesticula, es plany egoistament; en aquest punt Roca coincideix amb 

Ovidi: «En reconèixer el seu amor, es colpeja els braços innocents amb cops 

ressonants i arrencant-se els cabells, estrenyent el cos del seu estimat». Roca diu: 
 

   265 «Però al punt qu·el conegué 

    comensà a pegar-se infladas, 

    se arrancà tots los cabeis, 

    y s’esquinsà se corbata.» 

 

Però la Tisbe de Roca tarda a adonar-se que el seu amant s’ha suïcidat i, a més, 

ironitza sobre la manera de morir. Ella el culpa del seu final desgraciat: «Tu m’has 

posat pesta a l’obra / tu m’has duita a mal viatxe» (345è-346è). La seva mort, el fet de 

desclavar l’espasa de Píram i de travessar els pits, és també molt ràpida, i es resol en 

només quatre versos.  

Tots tres autors, en diferents moments, han fet premonicions del final tràgic. A 

més, Ovidi, però sobretot Góngora, es refereixen a una quantitat important de 

personatges mitològics que Roca no aporta. A partir del vers 369è la notícia arriba a 

les respectives famílies, que decideixen cremar els seus cossos i sepultar-los junts en 

previsió de noves desgràcies. La Tisbe d’Ovidi, abans de morir, prega als pares que la 

sepultin amb Píram. A Roca, en canvi, els pares els incineren i són ells que els posen 

junts per tal d’evitar noves desgràcies: 

 

    «Esvergaren los dos cosos 

    al punt dins una flamada, 

   375 qui torrats del foch pasat 

    prengueren com una faya. 

    Tancaren las duas cendras 

    plegadas dins una caxa 

    perquè encare no fugisen 

   380 si apartadas las tencàvan.» 

 

La faula de Roca, a més, presenta algunes referències a la realitat contemporània 

i algunes valoracions personals que aconsegueixen connectar amb el públic receptor. 

Als versos 14è-16è ens remet a «la magra Mallorca», on «les muses més grasses» 

canten la història de Píram i Tisbe que ja sabem que havia estat versionada com a 

drama musical per Antoni Gras. Més endavant (versos 41è-42è) es refereix a França 

on ja no està de moda casar-se. També tracta de la poca professionalitat dels metges, 

contra els quals Roca ha manifestat la seva aversió en altres ocasions; ironitza, també, 

en relació a les dones, de qui diu que sempre van «més desvetllades» en temes 

amorosos que els homes (183è-184è). Es riu, també, del moment en què Píram i Tisbe 

cauen morts, tot dient que «és molt propi als enamorats el caure» (365è-366è). Per una 

altra banda, l’autor no juga en cap moment a donar versemblança a la història que 

narra; el fet de no ocultar la falsedat de la història que narren és una característica 

pròpia de les faules mitològiques burlesques i es contraposa a les faules clàssiques en 

què el narrador fingeix que creu que el relat que explica és cert. Roca explica que 

conta mentides (versos 123è-124è) i explica que qui creu que el relat és verídic és un 
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excés d’innocent (251è-252è). A més, ens fa algunes premonicions del final tràgic de 

la història (versos 165è-168è). Roca mateix defineix el seu relat de «cuento» al vers 

382è. Finalment, als dos últims versos demana als pares i fills que prenguin exemple 

de l’esperit de la faula, encara que no manifesta un afany moralitzador creïble, sinó 

que més aviat utilitza aquesta expressió com una manera ràpida d’acabar el relat, ja 

que en cap moment havia insistit de manera directa en el conflicte entre els pares i els 

fills. 

Sens dubte, però, una part important de la gràcia de la faula s’aconsegueix a 

través del llenguatge utilitzat per Roca. Es tracta d’un text ple d’expressions populars 

molt gràfiques i d’interpel·lacions al lector. Les figures literàries, sovint de base 

semàntica, són de comprensió fàcil perquè es basen també en elements del llenguatge 

col·loquial: destaca l’antítesi, la ironia, la comparació, el doble sentit, la polisèmia i el 

joc de paraules. Les antítesis donen una gran comicitat al text i a vegades es troben 

extretes del vocabulari popular i sovint es lliguen a alguna ironia: «los cuals éran tan 

amichs/ com entre si els gats y ratas» (47è-48è).
100

 Els jocs de paraules solen tenir 

també la base en el llenguatge parlat: «sens barayar-se may/ sempre tenian paraulas» 

(39è-40è).
101

 Les comparacions presenten diferents graus de complexitat, tot depenent 

de si es comparen situacions o elements més simples. Per exemple, resulta ben líric el 

fragment en què es compara el retrobament dels amants després de llarg temps sense 

veure’s amb l’alliberament de l’aigua aturada per una empara (versos 94è-100è); en 

canvi resulta molt més simple, còmic i gràfic comparar els crits de Píram amb una 

llimona verda (210è-211è).
102

  

Però ni el fet d’utilitzar un llenguatge viu i directe, ni les referències 

escatològiques, ni la trivialització de situacions i personatges, ni l’actitud desenfadada 

del narrador fan que el poema pugui ser únicament considerat una composició popular. 

L’autor coneix a fons l’argument d’Ovidi i el relat de Góngora, de l’estil culterà del 

qual fa befa reiteradament (concretament als versos 54è-55è, 75è-76è, 125è-126è), i 

aconsegueix un poema d’una alta qualitat literària, que a més pot arribar a un públic 

ample i divers. En aquesta composició Roca demostra la seva capacitat com poeta i 

narrador i reïx en els dos camps. 

 

2.2.1.3. Píram i Tisbe d’Antoni Gras 

Antoni Gras crea la seva versió teatral de Píram i Tisbe a partir de l’argument 

d’Ovidi. El fet de ser destinada a la representació fa que sigui molt diferent de la de 

Guillem Roca. Aquesta versió amplia el nombre de personatges o interlocutors, com 

els anomena l’autor, fins a set i tots tenen un paper important en el desenvolupament 

de l’acció; són: Píram, Tisbe, Andronio (el pare de Tisbe), Cleante (nebot d’Andronio 

que pretén casar-se amb Tisbe), Artemisa (mare de Tisbe), Marino (criat de Píram que 

fa de graciós) i Sirena (criada de Tisbe i graciosa). L’acció s’esdevé en diferents 

escenaris, prioritàriament la casa de Tisbe i el bosc. La major part de l’òpera, a més, és 

escrita tot alternant un vers heptasíl·lab amb un hendecasíl·lab que rimen aparellats, i 

serva alguns punts de contacte amb la comèdia barroca, com per exemple l’existència 

de criats que fan el paper de graciosos, recursos burlescos com els atemptats contra el 

                                                           
100

 Trobam també antítesis als versos 15è-16è, 31è-32è, 62è-63è, 103è-104è, 151è-152è, 249è-250è. 
101

 Destaquen els jocs de paraules dels versos 57è-58è, 63è-64è, 85è-87è, 109è-110è, 135è-136è, 187è-188è, 

241è-244è, 251è-252è, 321è-324è, 333è-334è. 
102

 Hi ha comparacions als versos 7è-8è, 48è-49è, 63è-64è, 81è-85è, 93è-100è, 121è-124è, 125è-128è, 134è-

135è, 149è-153è, 201è-202è, 210è-212è, 247è, 264è, 328è. 
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decòrum, la utilització d’un llenguatge que utilitza expressions populars, equívocs, 

hipèrbatons exagerats i al·literacions. 

A la segona escena del primer acte, el drama de Gras ja es diferencia de la resta 

de versions, perquè Andronio intenta que Tisbe prengui Cleante per marit i fa una 

premonició del final tràgic: 
 

«Esse alevoso Píramo, atrevida, 

te costará la vida.» 

 

A més, en tot moment existeix una gran complicitat entre Píram i Tisbe i els seus 

respectius servents, Marino i Sirena, que no es veu en cap de les altres versions. 

Després de cadascun dels moments greus hi sol haver una ària cantada pel personatge 

afectat o, de vegades, a duo, ja que els personatges solen mantenir un mateix to al llarg 

de tot el relat. Píram i Tisbe, per exemple, sempre s’expressen enmig de dificultats, les 

seves paraules són serioses i greus i, per això, a vegades, les seves intervencions són 

en versos decasíl·labics ─no alternats amb heptasíl·labs com a la resta del relat. El 

Píram de Gras no es permet cap de les digressions gracioses que el de Roca demostra. 

Recordem, per exemple, que la Tisbe de Roca no plorava perles, qui costen massa / 

sinó llàgrimes dels ulls qui és plor més miserable. En canvi, la Tisbe de l’òpera plora 

perles; diu Píram:  

 
«Acaba Tisbe! Dime ya qué enojos, 

hazen saltar las perlas de tus hojos» 

 

Aquesta referència, a Roca, no pot ser també presa de Góngora perquè aquest 

autor castellà utilitza les «perles» per fer una metàfora de les dents i no de les 

llàgrimes. A la versió de 1604 diu: «sus dientes [són] las perlas finas» i a la de 1618 

explica que dins la boca té «doce perlas netas». Aquests moments greus de Gras, però, 

tenen el seu contrapunt en les converses entre Sirena i Marino; ella, quan veu que la 

situació es posa difícil, li diu: 
 

«Calla, Marino, calla pez con patas 

que no está esta hora de patarata.» 

 

O més endavant Marino diu a Sirena: 

«Tus ojuelos de aguja y tus pestañas 

son rico contrabando de legañas; 

tu rostro es el de un pez llamado merla, 

costosa tu nariz, si fuera perla». 

 

En altres moments, el criat Marino es burla d’alguna intervenció de Píram 

mitjançant una rèplica pròxima a l’acudit i a la picaresca. Serveix d’exemple aquest 

fragment en què Píram, apenat per la prohibició de veure Tisbe, parla amb el criat: 
 

«PÍRAMO: Venga presto la muerte 

 Si mucho ha de durar Tisbe el no verte. 

 

MARINO: Venga presto la cena 

 Que morir quiero con la tripa llena.» 
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En conjunt, a l’òpera, a la manera de les comèdies barroques, apareixen  

personatges propis de la tragèdia; els criats suposen el contrapunt: la rialla. Guillem 

Roca, per contra, tot i que en algunes ocasions es refereix a la versió de Gras, presenta 

els seus personatges des de l’òptica de la desmitificació burlesca. Si s’analitzen les 

diferències entre l’argument de Roca i el de Gras, es nota que l’argument d’aquest 

últim és més desenvolupat que el de l’advocat; aquests canvis es poden resumir així: 

a. A l’acte I, escenes 3, 4 i 5, Antoni Gras dóna protagonisme als pares de Tisbe, 

encara que no als de Píram, i reprodueix les converses i les imposicions envers la filla, 

sobretot en relació a l’obligació de casar-se amb el seu cosí Cleante. Tisbe és reclosa a 

casa seva com si es tractàs d’una presó. Roca no tracta ni de les relacions de Tisbe 

amb la família, ni esmenta Cleante. 

b. Píram, conscient que volen casar Tisbe amb el seu cosí, es desespera i fa un 

monòleg (Acte II, escenes 1 i 2); aquest monòleg no és a Roca, ja que el seu Píram no 

ha de patir aquesta gelosia. A més Cleante es declara a Tisbe, que el rebutja, motiu pel 

qual ell desitja la mort del seu contrari (acte II, escenes 3 i 4). 

c. Marino va a la casa de Tisbe, fent-se passar per metge, per aportar notícies 

sobre la situació al seu amo (acte II, escenes 5, 6 i 7). L’obra de Roca no presenta ni 

aquestes accions ni aquests graciosos; els seus protagonistes no comparteixen aquesta 

situació amb ningú. 

d. Píram, una vegada que han acordat fugar-se, arriba abans que la seva 

estimada; el problema és que l’espera al costat de la font mentre que és Tisbe la que 

arriba tard i l’espera una mica lluny (acte III, escenes 4, 5 i 6). El Píram de Roca arriba 

tard i, sense cap preocupació; és per això que troba Tisbe amagada dins la cova. 

e. Quan Píram ha mort i Tisbe el troba, de seguida entén què ha passat; no 

necessita plantejar-se cap altra possibilitat que no sigui el suïcidi per amor (acte III, 

escena 6, 7 i 8), contràriament al que fa la Tisbe de la faula de Roca.  

f. Quan els pares de Tisbe, no de les dues parts com passa a Roca, saben la 

notícia, es desesperen i accepten que han mort per culpa seva; no s’explica si cremen 

els seus cossos. La història acaba amb la pena dels pares que accepten la seva 

responsabilitat en les morts (acte III, escena 9 i 10). Quan els pares de la faula de Roca 

saben la notícia, es resignen i tanquen les cendres juntes dins una capsa per prevenir 

més desgràcies. 

Resta una última valoració global de l’òpera, que a la portada de l’edició els 

músics qualifiquen com «una obrilla desvalida, pobre y reducida». S’espressa en uns 

termes semblants Domingo Garcías: 

 

«A partir de un tema clásico, el autor trivializa una historia en la que los personajes, 

simples esbozos, carecen de cualquier entidad, y contribuye a ella la inclusión siguiendo 

el gusto barroco, de los dos graciosos, Marino y Sirena. 

  

Desde el punto de vista métrico es una obra vulgar e insulsa. Prácticamente toda ella 

escrita en versos endecasílabos y heptasílabos con rima pareada, plagada de ripios y de 

nulo valor dramático. La única variedad estrófica de la obra, y quizás por eso mismo su 
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mejor acierto, es la octava real que da inicio a la cuarta escena del segundo acto.» 

(Garcías 1998: 106) 

 

En conclusió, podem afirmar que Roca coneixia la versió de Gras que, com la de 

Roca, també és deutora d’Ovidi. 

 

2.2.2. EL POEMA BURLESC LA MARE CELESTINA 

El segon poema inclòs dins les Romances per riure plorant és titulat per l’editor 

La mare Celestina, i numerat en aquesta tesi com a poema [29], començat pel vers 

Detenga es vol es gall d’Ýndia. Es tracta d’un poema burlesc, atribuït a Roca, que 

segueix l’argument següent: el narrador protagonista s’ha aixecat de bon matí i surt al 

carrer, on es troba amb una jaia de mal aspecte, que l’obliga a anar amb ell a una 

caseta situada dins un carreró, tot explicant-li que el vol afavorir. En entrar dins la casa 

li presenta una dona embarassada amb la qual l’intenta obligar a casar-se. En aquest 

moment, el narrador s’hi resisteix i la jaia fa sortir dos homes que, com a càstig, li 

posen una lavativa. Arriba la policia i el treuen en pèl del casetó mentre la gent al 

carrer se’n riu. El duen a una presó fosca, on passa un any fins que es dicta la 

sentència, que el condemna al desterrament. Per això, el protagonista deixa la seva 

ciutat recomanant al receptor del seu relat que no s’aixequi mai de bon matí si no vol 

passar-ho malament. 

Els personatges que hi intervenen són bàsicament dos: el narrador, que és el 

protagonista, i també la jaia. Ells dos centren el poema tot i que també hi apareix la 

dona prenyada, els dos «bifos» i els algutzirs, que senzillament actuen seguint les 

instruccions de la jaia, sense cap tipus d’iniciativa pròpia. 

Quant al narrador, explica una història que li ha passat a ell mateix, en romanç 

heptasíl·lab, a l’igual que el relat de Píram i Tisbe, una vegada que ja l’ha viscuda, i 

que situa en un temps pròxim al receptor: «s’altre dia, en l’hora que Febo surt»; l’acció 

esdevé a la seva ciutat, de la qual serà desterrat. A més, per començar a explicar la 

història fa un preàmbul de vint-i-vuit versos, amb la qual cosa, a part de demanar 

l’atenció, intenta crear un clima de suspens. El narrador, amb tots aquests elements 

intenta crear versemblança interna per al seu relat, i amb un elevat nivell d’ironia 

insisteix que ell creu tot això que explica ha passat de veritat; a més, fa burla del fet de 

documentar històries en llibres quan argumenta que aquesta història ha estat llegida 

per «los fills del mul (...) en llibres de garbayó». La complicitat amb el lector 

s’estableix també a partir d’unes referències molt treballades a la realitat 

contemporània: es refereix per exemple als colors dels hàbits dels frares dels Socors 

(versos 40è - 43è), a les muntanyes de Lluc (vers 264è), als cavallers nous i el seu 

orgull (vers 173è - 174è), referències que semblen preses de la realitat del moment. De 

tota manera, l’habilitat del protagonista com a narrador demostra una capacitat i una 

cultura que no es correspon amb l’actitud totalment passiva que adopta davant la 

situació que pateix.  

El protagonista se’ns presenta a si mateix com una persona sotmesa en tot 

moment a la voluntat de la jaia, front a la qual adopta una actitud d’autodefensa en 

determinats moments i d’excessiva conformitat i resignació en d’altres. És una persona 

que no sap lluitar contra les imposicions d’aquest altre personatge, molt més fort que 

no ell, i que ens demostra que no és manipulat ideològicament ni convençut per la seva 

contrincant, sinó que en tot moment és conscient del que passa i s’oposa, més 

mentalment que efectiva, a la situació.  
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Pel que fa a la jaia, és la que domina l’acció del relat. És una alcavota d’una gran 

capacitat verbal, que capgira totes les situacions i mou les voluntats segons els seus 

interessos. Destaca la descripció física que en fa el narrador, molt grotesca i treballada, 

que podria ser considerada com un poema a part. De fet, més enllà dels poemes 

àmpliament coneguts del Rector de Vallfogona en aquest sentit, coneixem altres 

composicions mallorquines d’aquest moment que descriuen l’aspecte físic de les 

dones, especialment la cara, de manera grotesca i que ens recorden el gust barroc per 

la monstruositat. L’escriptor Tomàs Aguiló i Cortès o el religiós trinitari, escriptor i 

periodista Miquel Ferrer i Ferrer, per exemple, són autors de composicions d’aquest 

tipus. Amb només tres versos de Ferrer ja queda exemplificada aquesta tendència: 
 

   «Cara de gafet teniu 

   i uions de sebel·lí 

   dents blanques com un gesemí
103

» 

 

Guillem Roca i Seguí descriu l’aspecte físic de la jaia a través de la seva cara; 

aquesta descripció ocupa seixanta-quatre versos, del 35è al 99è, i comença pels cabells 

i el cap, el front, els ulls, les celles, el nas i la boca. Molt àgils resulten, també, les 

intervencions en estil directe de la jaia.
104

  

Però en aquest relat els personatges comparteixen protagonisme amb el 

llenguatge. Usa un registre pròxim al col·loquial, amb moltes expressions populars tot 

i que també amb moltes figures literàries que donen a la narració una gran agilitat. En 

aquest sentit destaquen les comparacions
105

 i les metàfores,
106

 figures que sovint es 

troben associades a altres, com els paral·lelismes i les anàfores,
107

 dobles sentits,
108

 

metonímies,
109

 jocs de paraules,
110

 antítesis,
111

 interrogacions retòriques,
112

 

personificacions,
113

 sentits figurats
114

 i ironies.
115

 A més, trobam també les 

enumeracions pròpies de les descripcions burlesques culteranes associades al 

                                                           
103

 Manuscrits literaris de la Societat Arqueològica Lul·liana, Ms 168. 
104

 La primera intervenció d’aquest tipus és de la jaia, ocupa els versos 115è-126è i consisteix en una 

adulació del protagonista a partir d’una sèrie de frases expressades mitjançant estructures paral·leles. Aquest 

afalac és seguit d’un altre fragment en què la dona manifesta al narrador els beneficis del negoci que li vol 

proposar (versos 135è-154è). Els pensaments de l’afectat es posen en boca seva als versos 160è-168è; 

després continuen les paraules de la jaia una vegada que han entrat dins la casa (versos 197è-206è) i ella li 

manifesta clarament la seva voluntat, ja que fins al vers 230è no començam a veure clarament quin és el 

motiu d’aquest joc d’afalacs. La seva voluntat és expressada entre els versos 217è-250è mitjançant un 

llenguatge amb moltes figures literàries entre les quals destaca el paral·lelisme i l’anàfora. Els pensaments de 

l’home afectat s’expressen entre els versos 251è-260è, encara que no interpel·la o contraria les dones fins als 

versos 265è-290è, també amb un discurs ple de paral·lelismes. Els insults de la gent del carrer contra el 

protagonista es recullen als versos 334è-340è. 
105

 Hi ha comparacions als versos 45è-46è i 64è-65è associades a un paral·lelisme, 107è-110è, 117è-118è, 

129è-130è, 133è-134è, 161è associada a una metàfora, 170è-171è, 194è-195è, 263è-264è. 
106

 Hi ha metàfores als versos 47è, 57è, 71è, 77è, 87è, 89è, 91è, 95è, 123è-124è, 162è-164è, 235è, 259è-

260è, 283è-284è associada a un paral·lelisme, 310è-316è, 318è-320è, 355è-356è. 
107

 Hi ha paral·lelisme als versos 1r-4t, 25è-29è, 47è i 57è, 137è-138è, 265è-278è, 279è-280è. 
108

 Hi ha doble sentit als versos 74è i 200è. 
109

 Hi ha metonímia als versos 248è i 299è. 
110

 Hi ha jocs de paraules als versos 33è-34è, 55è-56è, 71è, 153è-154è, 217è-220è, 223è-224è, 302è-304è.  
111

 Hi ha antítesis als versos 36è-37è, 43è, 176è, 226è-227è, 336è-338è, 370è, 383è; s’associen al joc de 

paraules als versos 67è-70è. 
112

 Hi ha interrogacions retòriques als versos 100è, 101è-102è, 253è-258è, 359è-362è. 
113

 Hi ha personificacions als versos 103è, 106è i 186è-188è. 
114

 Hi ha sentit figurat als versos 166è-167è, 185è, 205è-208è i 330è. 
115

 Hi ha ironia als versos 373è-377è i es lliga a la comparació als versos 363è-369è. 
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paral·lelisme.
116

 Ultra això, hi ha també, com a la faula mitològica burlesca, 

nombroses al·lusions escatològiques.
117

 Barrejat amb tots aquests elements es 

localitzen algunes referències a elements del coneixement i de la cultura de l’època: el 

volcà Etna (vers 95è), Febo (vers 12è), Pedro Grullo (vers 25è), el Talmud (vers 26è), 

el gran Turc (vers 72è), el diable Belsebuc (vers 164è), etc. Així mateix, l’autor usa 

nombroses expressions en llatí: circa (vers 87è), non plus (vers 90è) o signum sui 

(vers 106è). 

En resum, es tracta d’un poema burlesc, d’argument imaginatiu, més o manco 

complex, on els personatges actuen subordinats al protagonisme del llenguatge; 

Guillem Roca demostra el seu domini dels recursos expressius i elabora un  poema que 

el defineix com un intel·lectual d’una àmplia cultura. 

 

 

 

2.3. ELS POEMES DE CIRCUMSTÀNCIES 

Guillem Roca i Seguí escriu una sèrie de poemes de circumstàncies que es 

refereixen a la realitat quotidiana. Per ventura, la seva poesia en aquest sentit es 

relaciona amb la de Tomás de Iriarte, poeta castellà de qui coneix l’obra i de qui imita 

les dècimes desbaratades. Algunes de les composicions de l’autor castellà es troben 

relacionades pel que fa a la temàtica, el to i la forma amb les de Roca. De tota manera, 

és possible que els dos autors comparteixin uns procediments semblants als que 

utilitzen la resta de poetes del moment. Per demostrar aquestes coincidències 

reproduirem només dues de les composicions de l’autor castellà: 

 

 
«A UNA DAMA QUE PADECÍA UNA FLUXIÓN A LOS OJOS. REDONDILLA 

COMPUESTA DE REPENTE, CON MOTIVO DE HABER DICHO A LA SEÑORA UNO DE 

SUS TERTULIANOS QUE SENTÍA MUCHO VERLA ASI  

 

 
Hoy tus ojos no están buenos, 

y hay quien dice que lo siente: 

yo no, porque finalmente, 

son dos enemigos menos.» (Yriarte 1787, II: 289) 

 

Aquesta quarteta ens recorda algunes composicions de Roca, semblants a les 

numerades com a [43] o [44]. Per posar un altre exemple, transcriurem un poema que 

Iriarte dedica a una senyora, de nom Juana, de la qual sembla estar enamorat, que ens 

recorda el sonet de Roca [69], Oh! Bel Rius, yo per tu ya fas es cuech, una de les 

composicions més emblemàtiques de Roca per tal com es tracta d’un sonet 

monosil·làbic. Encara que el poema d’Iriarte no usa els versos monosíl·labs, tots dos 

comparteixen el fet de parlar amb un to irònic d’un amor no correspost, el tipus 

d’estrofa i l’ús de determinades figures literàries:  
 

                                                           
116

 Versos 265è-278è. 
117

 Se’n troben als versos 12è-14è, 63è-64è, 103è-106è, 296è-298è, 309è-325è, 355è-356è i 363è. 
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«TRABAJOS EN QUE SE VE EL POETA POR CAUSA DE CIERTA JUANA 
 

Pensando en Juana tomo siempre el sueño 

Juana mi reflesión de noche afana; 

pienso en Juana también por la mañana 

y Juana a todas horas es mi Dueño. 

 

Juana me desanima con su ceño; 

Juana otras veces me parece humana: 

severo estoy, según me mira Juana, 

según me mira Juana, estoy risueño. 

 

Sin Juana estoy y a Juana tengo al lado; 

no es imperio el de Juana es despotismo: 

Juana es en mi un espíritu arrimado; 

 

Y para Juana no hallo exorcismo... 

ves com este soneto está enjuanado, 

pues aun más enjuanado estoy yo mismo. .» 

 (Yriarte 1787, II: 249) 

La major part de les composicions de circumstàncies de Roca participa, amb 

matisacions, de les característiques pròpies de la poesia rococó que, com ja s’ha 

assenyalat, ha estat teoritzada en l’àmbit català per Albert Rossich (1990). Segons 

aquest autor, que trasllada al cas català el que altres estudiosos han observat en l’àmbit 

europeu, el Rococó es caracteritza per un interès per l’intrascendent i el privat, 

centrant l’atenció en els temes intimistes i menors, que són font de plaer i de diversió. 

Això comporta un allunyament de l’esperit més grandiloqüent del Neoclassicisme. En 

els poemes d’aquest apartat, Roca participa plenament d’aquest punt i es decanta per 

temes més relacionats amb la quotidianitat que en l’universal; els seus poemes de 

circumstàncies són escrits per ser llegits o gaudits en petit comitè, en el seu cercle 

d’amics, i enemics, íntims. Són composicions que se centren en una part irrellevant de 

la realitat del seu temps, que en gran part passa inadvertida al cronista i a l’historiador, 

i per això alguns dels poemes són testimonis únics de l’època sense que en el seu 

origen hagin tingut cap afany de perviure en el temps. Per tant, ens trobam davant una 

obra que forma part de la vida privada de l’autor i que pretén ser un joc d’enginy i 

d’humor front a les situacions que es creen.  

Entre aquestes composicions es podrien establir encara diferents blocs; el 

primer, el constitueixen els poemes numerats com a [30]-[38]; són aquelles 

composicions en què Roca tracta la realitat social i cultural de la seva època; expliquen 

fets que es poden documentar mínimament a través dels manuals d’història i que 

esmenten uns personatges populars, com a mínim a Ciutat. Una constant d’aquest bloc 

de poemes és l’escarni que fan d’alguns membres de la noblesa illenca; al poema [30], 

per exemple, Roca celebra que un xueta ha guanyat un plet a un noble; al [33], ataca 

els nobles ciutadans que blasmaven els Rosselló, membres nouvinguts de l’aristocràcia 

illenca; el [35] és una composició treballada amb més cura i ironia que la resta de les 

de circumstàncies i reprodueix una anècdota que ha humiliat el noble i també escriptor 

Joan Salas; el [36], breu, es refereix incisivament a la visita d’un ambaixador a un 

noble mallorquí. Aquests poemes, però, permeten també resseguir els fets històrics 

més importants: la caiguda de Soler i la constitució de Cadis al [33]; al poema [31] 

esmenta l’expulsió dels jesuïtes i la caiguda dels reis de Portugal i França, 

l’amortització i els problemes que això suposa al clergat [37]. Tots aquests aspectes 

estan treballats des de l’anècdota personal i en un to irònic que només abandona als 

poemes [31] i [32] que són de vers llarg i molt més seriosos que la resta. A més, a 
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través dels poemes, a part d’alguns afers professionals de Roca, es constata la relació 

de l’autor amb el convent de Sant Domingo [38]. 

El segon bloc està format pels poemes que van del [39] al [53]. En general són 

composicions escrites des de l’espontaneïtat més clara, i usen tonalitats molt diverses, 

que van des de la ingenuïtat fins a la crítica més mordaç. En resum, ens trobam davant 

una poesia que no alliçona, sinó que defensa, ataca o riu; que, en general, ha perdut el 

seu valor exemplar i que s’ha decantat per uns temes més frívols i acostats a 

l’humorisme. Els poemes d’aquest bloc es refereixen a personatges de l’àmbit familiar 

i d’amistats amb qui Roca sol mantenir una relació distesa. Expliquen anècdotes 

difícils  de reconstruir. Algunes són la nota graciosa a una situació, moltes vegades 

provocada o contestada també en glosa pel seu destinatari. Així, per exemple, el 

poema [53] ens deixa intuir que hi ha una carta o un poema previ, que l’ha provocat, i 

també el [68] glossa una quarteta que li ha enviat una coneguda.  Es tracta dels poemes 

resposta, com també ho són el [56], [57] i [58] adreçats al notari Nadal. Els poemes 

més desenfadats són els numerats entre el [39] i el [55]: són breus, de metre curt, 

provocats per situacions diverses però concretes, manifesten l’enginy de Roca i alguns 

inclouen elements escatològics, o prenen el to de l’endevinalla, com el [39], [40], [41] 

i [42] o es lliguen amb la festa de carrer, com el [54] i [55]. 

Tots aquests poemes, a més, contenen un altre tret que també s’ha de comentar. 

Es tracta de l’espontaneïtat, que dóna una agilitat especial a les paraules, creades des 

d’una naturalitat que s’acosta a la improvisació. Segurament aquest fet explica que 

Roca no hi tengui una excessiva preocupació formal, fet que ens remet al relaxament 

propi de la poesia rococó. D’aquesta manera, ens trobam amb uns poemes que han 

abandonat els esquemes mètrics propis de vers llarg i que, normalment, s’expressen 

amb l’agilitat de l’heptasíl·lab. La seva obra, de fet, es troba més al servei del 

contingut; probablement per això no repeteix sistemàticament un mateix esquema de 

rima a les estrofes del mateix tipus que constitueixen un poema. En canvi, el que sí 

que interessa a Roca és el llenguatge, ple de frases fetes i de jocs d’enginy, 

d’expressions genuïnes ben pensades i treballades, que aconsegueixen plasmar una 

gran varietat de matisos que fan els poemes molt vius i enginyosos. 

Més llargs són els poemes [59], en què Roca fa un resum de l’any (difícil de 

reconstruir passats dos-cents anys), el [60] i el [61], que adopten un to desenfadat, i el 

[62], que es troba situat estratègicament al costat de les dècimes desbaratades perquè  

sense participar de les característiques del gènere hi té una sèrie de punts en comú: no 

parteix de cap anècdota concreta sinó de la voluntat de fer riure a partir de l’enginy; en 

aquest cas concret es tracta d’una descripció d’una dona en clau d’humor. A més, hi 

apareixen nombrosos noms de llocs i personatges mitològics o al·legòrics relacionats a 

partir de l’equívoc com a figura literària. En aquest sentit, el màxim punt en comú que 

presenta amb les dècimes és el fet de ser escrit en clau d’humor, encara que aquesta 

dona no sembla que es pugui identificar amb ningú del seu entorn. Roca no ens facilita 

cap indici de qui s’amaga al darrere d’aquest poema, i la introducció del copista, en 

altres ocasions ben explícit,  tampoc no ens fa pensar que Roca usi la sàtira contra algú 

en concret. Tot junt, una composició desenfadada. Cal recordar que Roca, al poema 

titulat ‘La mare Celestina’, també feia una descripció burlesca de la cara de la jaia, 

encara que en aquell cas l’objectiu era la degradació del personatge i només usava 

imatges negatives. 

Després de les dècimes desbaratades, que seran estudiades extensament, 

comencen una sèrie de poemes que tracten seriosament o burlesca del tema amorós i 

de les relacions humanes. Són històries de festeigs, de matrimonis desiguals, de vídues 
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amb pretendents, etc, que tenen un correlat objectiu a l’època de Roca. Els poemes 

[65] i [66] destaquen per la ironia. El [69] i [70] són sonets ben treballats i irònics. 

Entre el [71] i el [81] expliquen anècdotes del moment, creant intriga i rient de les 

situacions que es critiquen. El [76] i [77] són treballats a partir de figures literàries, 

encara que es pot veure que es dediquen a uns mateixos personatges.  

De fet, un aspecte que Roca no comparteix amb el Rococó és el tractament 

afectuós del tema amorós que, segons Rossich, diluirà el valor exemplar de la sàtira. 

Guillem Roca tracta aquest tema en molts pocs poemes. Normalment subordina el 

tema amorós a la burla i explica la situació d’algun dels seus enamorats. De fet, ens 

sobta trobar composicions com la [71], en què l’autor abandona el to crític i, en una 

mena de declaració, expressa que ha patit una malaltia amorosa durant molts d’anys i 

que ara l’ha superada gràcies a una altra dona, que és descrita en tons poc usuals en el 

poeta que ens ocupa: un camp de la vila d’Alaró ha produït una flor que té molts de 

pretendents. 

Però entre els elements que segons Rossich centren la producció poètica de 

l’època vinculada al Rococó hi ha l’humorístic, que com es demostra resulta 

omnipresent en la producció de Roca. També els elements eròtic i arcàdic són 

característics de la poesia rococó, encara que en el cas de Guillem Roca no localitzam 

composicions que es puguin relacionar amb aquestes dues temàtiques. 

Dels cinquanta poemes de circumstàncies de Guillem Roca, quaranta-set es 

troben escrits en metre curt. Un nombre considerable de poemes són escrits en 

dècimes heptasíl·làbiques, de rima consonant, que alternen la masculina i la femenina. 

Es tracta de les composicions numerades com a [33], [34], [38], [40], [41], [47], [48], 

[49], [52], [56], [57], [60], [61], [63], [64], [70], [74], [77] i [78]. Algunes d’aquestes 

composicions són llargues i estan formades per un nombre considerable d’estrofes. 

Resulta curiós, en aquests casos, que Roca no mostra una excessiva preocupació 

formal i que, en les dècimes que formen una mateixa composició, no repeteix 

l’esquema de la mètrica. Recordem que les dècimes octosil·làbiques havien estat molt 

cultivades durant el segle XVI espanyol; durant el Neoclassicisme l’estructura de la 

dècima es fa més flexible: es varien els metres, es combinen versos assonants i 

consonants. Tot plegat, uns metres populars que encabeixen un conjunt de temes i 

referències molt típics de la literatura de l’època: anècdotes, descripcions i narracions 

burlesques, cartes en vers.  

 

 

2.4. LES DÈCIMES DESBARATADES 

Els poemes [63] i [64] de Roca són dues sèries de dècimes desbaratades. La 

primera està formada per només quatre dècimes que no mantenen cap altra relació 

entre elles que les marcades estrictament pel gènere; la segona, en canvi, es compon 

d’onze dècimes, la primera serà utilitzada com a l’últim vers de les 10 dècimes 

restants.  

És evident que l’escriptura de dècimes desbaratades era pròpia de la poesia de 

finals del segle XVIII i començament del segle XIX. Tomás de Iriarte fou l’introductor 

d’aquest gènere a l’Estat Espanyol. A Mallorca, a part del conegudíssim fra Rafel 

Tous, també n’escriu Tomàs Aguiló i Cortès; totes elles, a l’igual que les de Roca, 

evidencien una clara dependència de les d’Iriarte. Pel que fa a fra Rafel Tous, resulta 

curiós que totes les edicions conegudes de les seves dècimes desbaratades —ell és 
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l’autor que ha passat a la història com a introductor i principal representant del gènere 

a Mallorca— constaten que foren escrites l’any 1815. Aquesta data és significativa, 

perquè si Roca va morir el 1813, les seves dècimes són anteriors a les de Tous. 

Tanmateix, tant les de Tous com les de Roca es troben escrites, segons indiquen els 

seus autors, a imitació de les de Tomás de Iriarte. Pel que fa a la definició del gènere, 

tant Tous, com Roca, com Aguiló realitzen unes composicions d’estil idèntic, que 

permeten donar per vàlida la definició que Mas i Vives féu per introduir les d’Aguiló: 

 

«És un gènere d’origen erudit, segurament de procedència castellana, com defensa 

Francesc de B. Moll. Pretén d’aconseguir l’humor a través de l’absurd i dels canvis 

sobtats, tant en el sentit cronològic, com en el geogràfic. Hi són freqüents les referències a 

personatges i a topònims de procedència llibresca, combinats, però, amb altres extrets de 

la realitat immediata. Aquest contrast entre el món i els personatges quotidians i les 

al·lusions històriques, llegendàries o, simplement, llibresques és sovint l’aspecte més 

interessant d’aquestes composicions. Les de Tomàs Aguiló ho demostren tot i que no 

sempre és fàcil reconstruir els personatges i les anècdotes a què fan referència.» (Mas i 

Vives 1993-1994, 393)  
 

Curiosament alguns dels personatges que Roca esmenta en les seves dècimes 

desbaratades coincideixen amb els que també surten a les dècimes de Tomàs Aguiló i 

Cortès. Per posar en evidència, una vegada més, la vinculació entre l’obra d’aquests 

dos autors, posarem en relació els personatges i espais geogràfics que apareixen a les 

dècimes desbaratades dels dos poetes; esmentam, només, aquelles referències que no 

apareixen en les altres mostres que hem pogut llegir: 

 
Poema [63] de Guillem Roca i Seguí Poema [6] de Tomàs Aguiló i Cortès 

Vers 18è: que dexà es metje Avinent [6], vers 17è: y àdhuc es metja Evinent 

 

Poema [64] de Guillem Roca i Seguí Poemes [6] i [12] de Tomàs Aguiló i Cortès 

Vers 4t: a davora es Corp Marí [12], vers 31è: s’escrivà des Corp Marí 

Vers 8è: y los tres Reys d’Orient [12], vers 71è: que los tres Reis de Orient 

Vers 25è: li compares Sant Libori [12], vers 44è: es dia de Sant Libori 

Vers 51è: en Martí de can Garau [6], vers 35è: en Martí de can Garau 

Vers 62è: es mut de ca n’Amengual [6], vers 41è: es matex añy n’Amengual 

Vers 75è: en es pinar de la Real [6], vers 44è: dedins s’ort de la Real 

Vers 102è: el sabi rey Salomó [12], vers 36è: ni en es salms de Salomó 

 

Quant a les dues sèries de Guillem Roca, cal afegir que la [63] aporta menys 

referències a personatges mitològics, clàssics i religiosos que la [64], encara que 

al·ludeix amb més freqüència a indrets diversos de la toponímia menor illenca. En 

general, però, les dues sèries de dècimes fan evidents els coneixements culturals del 

seu autor, així com també la vinculació amb l’entorn ciutadà en el qual viu. Entre les 

referències a personatges llibrescos apareixen per exemple Plini [63], 33è i Virgili 

[63], 11è. Els déus de la mitologia clàssica també hi són presents, posem per cas 

Júpiter [63], 44è, Apol·lo [63], 91è i Cupido [63], 92è. Hi ha, a més, tot un seguit de 

referències a la cultura popular mallorquina: sa jaia serrada [63], 40è o Sant Joan Pelós 

[63], 60è. Aquests tres tipus concrets de referències són pròpies del poema [63], 

mentre que comparteix amb el [64] les referències a indrets de la toponímia menor de 
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Ciutat: es Forn d’en Carreras [64], 10è o es Forn d’en Seguí [64], 57è; els personatges 

de la Sagrada Escriptura o sants: Herodes [63], 11è i Salomó [63], 102è, o també Sant 

Crespí [63], 16è i Sant Silvestre [64], 31è; els personatges populars del moment, tant 

aquells que són coneguts per l’exercici d’una professió liberal com d’altres que devien 

gaudir de gran popularitat entre els ciutadans: es metge Avinent [64], 18è i es misser 

Fornari [63], 10è entre els primers, i en Lloret de la Real [64], 25è i es mut de ca 

n’Amengual [64], 62è. Tot junt demostra el domini de l’entorn i de la cultura que té 

Roca, així com també la seva capacitat per utilitzar el llenguatge poètic com a 

integrador de personatges i referències dispars. 

Resulta interessant, també, comparar les dècimes de Guillem Roca amb les de 

fra Rafel Tous. Estilísticament no hi observam diferències significatives, encara que, 

com ja es pot suposar, l’esment a personatges i indrets que presenten els dos autors és 

prou diferent, com també ho són els àmbits on cadascun es mou. Tous presenta 

quaranta dècimes; per tant, ens trobam davant un conjunt més extens que el de Roca. 

A més, Tous, que era frare de la Mercè, hi anota moltes més referències a frares i 

capellans del seu moment que no són a les de Roca: el prior dels Socors, el pare 

Ramon Roca o el «nostro» pare Pujol. Els personatges bíblics, a les de Tous, hi són 

també extensament representats: Adam i Eva (que també eren a les dècimes de Roca), 

Isaac o Urias i Betzabé, per només esmentar-ne alguns dels de l’Antic Testament, que 

són els que predominen. Hi apareix també una llarga llista de sants i santes que, 

salvant les diferències pel que fa a l’extensió de les dècimes dels dos autors, no tenen 

una presència tan insistent a les composicions de Roca. No hi falten al·lusions a la 

cultura castellana, que Roca deixa per a altres composicions i que, per ventura, Tous 

pren d’Iriarte: la Batalla de Lepant, la catedral de Sevilla o Sancho Panza. Els 

personatges de l’època clàssica com Ciceró, Aristòtil o Marc Aureli, tampoc no hi són 

absents. Els personatges contemporanis laics també hi sovintegen: don Miquel 

Puigdorfila o sa comare Resolina. En conjunt, es tracta, com en el cas de Roca, d’un 

exercici d’erudició portat al terreny popular. 

Però, en tots els casos l’autor de les dècimes indica que són escrites a imitació de 

les d’Iriarte. De fet, aquest autor castellà del segle XVIII publicà l’any 1787 una sèrie 

de dècimes desbaratades que segurament els tres escriptors mallorquins devien 

conèixer. Aquestes dècimes, que transcrivim com a apèndix a l’edició del poema [64], 

mereixen uns mots de comparació amb les dels tres autors illencs. 

En primer lloc, les dècimes d’Iriarte, per definició, se circumscriuen al que ja 

s’ha indicat, especialment pel que fa a l’estructura, als temes i a les referències 

erudites. Notem, però, que les dècimes d’Iriarte manifesten majors semblances amb el 

poema [64] de Roca que amb el [63], ja que tant l’autor castellà com el català 

presenten onze dècimes glossades, és a dir, que amplifiquen l’estrofa inicial tot fent 

acabar cadascuna de les deu següents amb un vers de la primera. A més, Roca escriu 

els seus poemes en metre heptasíl·lab de rima femenina, segurament per correspondre 

a l’octosíl·lab, en metre castellà de rima acabada en paraula plana, usat per Iriarte. A 

més, els dos poetes presenten estrofes d’idèntica estructura pel que fa a la rima. Fins i 

tot, en determinants moments, el model d’Iriarte és tan patent en Roca que reprodueix 

l’esquema de les intervencions en estil directe; així, el 6è vers de la segona glossa 

d’Iriarte diu: Y ella dixo, tot seguint amb la intervenció en boca del personatge. Roca, 

també en la segona glossa i exactament en el vers 6è del poema [64] anota: I li diu, tot 

continuant, també amb les paraules directes del personatge. 

Quant a les referències erudites val a dir que tant Roca com Iriarte esmenten 

personatges mitològics, bíblics o històrics en idèntica proporció encara que 
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normalment no coincideixen en els dos autors. Roca, no obstant això, limita més les 

seves dècimes a l’àmbit local i, a part de parlar dels més universals, no desaprofita 

l’ocasió d’esmentar les persones del seu entorn immediat; no hi són absents, com ja 

hem dit, les referències a celebracions exclusivament mallorquines com són els 

pancaritats o Sant Joan Pelós.  

Pel que fa a les referències a noms de llocs, Iriarte es mou dins un entorn més 

ample, la Península Ibèrica, i per això esmenta el Port de Bilbao, Albacete, Màlaga o 

Segòvia. Roca, que centra el seu relat a Palma i segurament l’escriu per al gaudi de 

personatges ciutadans, es limita a esmentar Ciutat i alguns punts de la seva toponímia 

menor. 

En general, podem concloure que les dècimes de Guillem Roca i Seguí tenen en 

comú amb les d’Iriarte aquelles característiques que són pròpies del gènere, tot i que 

cal insistir en el fet que tots dos autors basteixen una obra particular i personal. 

Respecte a Tomàs Aguiló i Cortès, cal esmentar que les seves dècimes presenten 

unes característiques molt semblants a les de Guillem Roca, per la qual cosa la major 

part dels punts en els quals Roca es relaciona amb Iriarte també es podrien aplicar a 

Aguiló, si exceptuam tot allò que fa referència a l’estructura mètrica i a la rima. 

Fra Rafel Tous presenta un afany més universalitzador que Roca i combina les 

referències a l’àmbit local amb altres de major obertura de mires; per tant, les seves 

dècimes es trobarien en una posició intermèdia entre les de Roca i les d’Iriarte, encara 

que ell presenta quaranta dècimes i això fa que, en quadriplicar l’extensió de la seva 

obra, també les referències a llocs i personatges puguin ser molt més variades i 

extenses. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS 

 

 

A continuació s’inclou una relació d’aquelles abreviacions que figuren a la 

present edició, amb el seu corresponent significat desenvolupat 

 

BSAL ‘Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana’ 

 

DCVB Alcover, Antoni M / Moll, Francesc de B. 1930-1962. 

Diccionari català-valencià-balear. Editorial Moll. Palma. 

 

DECLC Coromines, Joan. 1980-1991. Diccionari etimològic i 

complementari de la llengua catalana. Curial Edicions 

catalanes i ‘la Caixa’. Barcelona. 

 

DIEC Diccionari de la llengua catalana. 1995. Institut d’Estudis 

catalans. València. 

  

 

GEC  Gran Enciclopèdia catalana. 1973-1993. Enciclopèdia 

catalana. Barcelona. 

 

GEM  Gran Enciclopèdia de Mallorca. 1989-1997. 

PromoMallorca. Palma. 
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MANUSCRITS 

  

A. MB: Bover, Joaquim Maria, Miscel·lània erudita maioricensi; Palma; 

Biblioteca Bartomeu March; signatura 99-A-1-17. 

B. MP: Pasqual Arrom, Bartomeu, Miscel·lània Pasqual; Palma; Arxiu 

Històric del Regne de Mallorca. 

C. MVil: Vilafranca, Lluís de, Misceláneas históricas baleáricas; Palma; 

biblioteca particular de Pere de Montaner. 

D. Poemes del Fons Aiamans: es tracta d’un conjunt de poemes que foren 

recopilats pel comte d’Aiamans, Josep Togores i Sanglada, i que la Biblioteca de 

Catalunya va adquirir procedents del llibreter mallorquí Manuel Ripoll. Els hem pogut 

consultar a la Biblioteca de Catalunya, encara que també a través d’una còpia 

facilitada pel professor Joan Mas i Vives. La referència de la Biblioteca de Catalunya 

és: Togores i Sanglada, Josep de. Fons literari del Comte d'Aiamans, 1600 i 1930. 

Biblioteca de Catalunya. Signatura 849.9"16/19" 

E. Furió: miscel·lània volum I de la Biblioteca de Catalunya. 

F. Furió: volum de la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

Signatura: A (M) 51.  

G. Vàrias fàbulas: es tracta del manuscrit Vàrias fàbulas escullidas dels millors 

autors traduïdas en vers mallorquí per el d[octo]r en drets d[on] Guillem Roca. Segle 

XIX. Palma; Biblioteca March; signatura: Ms 4º 1/21. 

H. Manuscrit de la Biblioteca March que porta la signatura C 67-1-2. 
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CRITERIS D’EDICIÓ 

 

 
 

Per elaborar l’edició dels poemes de Guillem Roca i Seguí hem identificat els 

poemes de l’escriptor d’entre els manuscrits dispersos, hem seleccionat la versió més 

adequada d’entre les diverses existents, que, en general, és la que més s’acosta 

cronològicament a l’autor. Els poemes es transcriuen seguint les pautes següents: 

 

1. Hem regularitzat de l’ús de les majúscules i minúscules. 

2. Hem fet ús de l’accentuació, la puntuació i la separació de mots 

segons les normes actuals. 

3. Hem utilitzat el punt volat per indicar aquelles elisions que avui 

dia no tenen representació gràfica. 

4. Hem resolt sense indicació prèvia les abreviatures òbvies (q: 

que). 

5. Hem restituït la erra muda quan la seva supressió s’indica amb 

un accent o un apòstrof (vení: «venir»).  

 

Després de cada poema, fem constar una descripció dels manuscrits que el 

contenen i confeccionam l’aparat crític amb les variants de les diferents versions. A 

continuació, anotam cada poema i elaboram un comentari. En el cas de les faules, 

afegim com a apèndix, per una banda, la versió de la faula de Félix María Samaniego, 

i per altra banda, la de Tomàs Aguiló i Cortès. En el primer cas transcrivim fidelment 

la font; en el segon, aplicam els cinc criteris d’edició suara esmentats. Pel que fa als 

poemes de circumstàncies, juntament amb el comentari, reproduïm les referències 

històriques que en documenten el tema sempre que sigui possible; així mateix, donam 

la transcripció d’algun poema relacionat amb el que s’edita.   

 

Hem numerat els poemes per facilitar la seva localització. En primer lloc, 

aportam les faules neoclàssiques seguint el mateix ordre que proposa el manuscrit. En 

el segon apartat editam els dos poemes llargs; encara que la seva relació amb el 

postbarroquisme ens fa pensar que poden ser anteriors a les faules, més neoclàssiques, 

els editam després d’aquestes per tal que l’agilitat expressiva que hi manifesta Roca no 

porti el lector a subestimar els poemes animalístics, que són verbalment més 

continguts. Finalment, recollim els poemes de circumstàncies, que s’agrupen en funció 

de la temàtica. 
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FAULES D’ANIMALS 
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 [1] 

 EL LLORO Y EL PINSÀ 

   En un llibre molt vey y molt arnat, 

   ple de pols y brutor se troba escrit, 

   q·allà no sé a quin lloch en tems pasat, 

   que ja de pur pasat s’està florit, 

  5 però lo més segur cuant fos més prop 

   a lo menos seria en tems de Ysop, 

   capítol vint-y-sis, fol mil i tants, 

   se conta el siguent cas y altres semblants. 

 

  Un dia de gran pompa y majestad, 

  10 dia de cumplir añs de son reinat, 

   l’àguila, hermosa reyna dels ausells, 

   vestint la cort de gala va sortir 

   y de la jovenea, los més bells, 

   a la rumbant funció varen venir 

  15 la tropa, la noblesa y cortesans 

   per la solemnidad dels besamans. 

 

   Gustosament, la reyna els admeté 

   tractant-los ab cariño y ab amistad, 

   merexent de la real benignidad 

  20 mil honras, mil favors que los va fer. 

   Después qu·emb un sarau los va cansar 

   esent de juriol, qui el tems no és fresc, 

   ab apacible gust los recreà 

   servint-los a la tarde un gran refresc. 

  

  25 La tarde va pasar alegrament, 

   cuan del mitx del tropell de tanta jent, 

   se va axecar un lloro presumit 

   demanant la llesència de parlar; 

   pensant donar un rato devertit, 

  30 un especiós discurs va comensar. 

 

   Ab elevat estil y gran primor 

   celebra los progresos del reinat, 

   de las antiguas tropas, el valor, 

   del seu famós escut, la antiguedad. 

  35 Los triunfos més gloriosos dels majors 

   y de la hermosa reyna, grans honors. 

 

   Però veu ab dolor qu·el seu discurs 

   no meresqué el aplauso del concurs, 

   perqu·imità la llengo rational, 

  40 dificultosa empresa sens igual, 

   que sols ab gran traball se logra fer, 

   acomodar-se al gust de l’estranjer. 
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   Feren bo a no acabar se festa en pau 

   cuant s’alsà dels estrados un pinsà, 

  45 y per fer quedar lluït aquell sarau 

   dues o tres arietas va cantar 

   compostas a la moda del país 

   seguint el gust y llengo natural. 

 

   El palmoteo fonc universal 

  50 més que si fos un músich de París, 

   y fonc tan aplaudit aquell gran art 

   que en hora mala Pleyel y Mozart. 

 

  Lo que va escriure Phedro en bon llatí, 

   perdrà res per estar en mallorquí? 

  55 Gran cosa és imitar estraña ploma, 

   però millor és escriure ab son idioma. 

 
Ms G: 309-311; el text es basa en G. 

 

 

ANOTACIÓ: 

3. Llegiu ‘temps’. 

6. a lo menos: ‘menos’ és un castellanisme que es generalitza a partir del segle XIX. 

L’expressió ‘a lo menos’ equivalent a ‘com a mínim’ no és gaire habitual (DCVB, V: 493). 

Ysop: les faules d’Isop no figuren a l’inventari de la biblioteca de Roca, però sí les de Fedre, 

Iriarte i Samaniego. 

14. rumbant: ‘ostentosa’; castellanisme documentat en llengua catalana a partir del 1683 

(DCELE, VII: 532 i DCVB, IX: 617). 

17. admeté: ‘rebé voluntàriament’ (DCVB, I: 197). 

18. cariño: ‘afecte’, castellanisme propi del segle XVIII (DCVB, II: 1036). 

21. Llegiu ‘que amb’. 

23. apacible: castellanisme per ‘plàcid’ introduït al català a finals del segle XVII (DCVB, I: 

737). 

29. rato: ‘estona’, castellanisme propi del segle XVIII (DCVB, IX: 170). 

38. aplauso: castellanisme per ‘aplaudiment, aprovació’ documentat en llengua catalana a 

partir del 1622 (DCVB, I: 770); al vers 49è trobam el terme ‘palmoteo’, castellanisme que té 

aquest mateix sentit (DCVB, VIII: 143). 

41. logra: castellanisme per ‘aconsegueix’ ja documentat el 1678 (DCVB, VI: 856). 

44. estrados: castellanisme per ‘tribuna, estrada’, que ja es documenta el 1473 (DCVB, V: 

580). 

46. arietas: una ‘ària’, és una composició cantada per un sol cantant que generalment consta 

d’un recitat, un temps poc mogut i un altre més viu (DCVB, I: 860).  

52. Per exigències de la rima cal llegir el nom del compositor com a agut. 

53. Phedro: Roca coneixia les faules de Fedre tal i com demostra l’inventari de la seva 

biblioteca que ja esmentam a la nota al vers 6è. Vall i Solaz explica que per ventura esmenta 

Fedre, que no figura entre les fonts de Roca, perquè aquest autor va escriure en llatí, i així pot 

fer rimar aquesta paraula amb el terme ‘mallorquí’, que apareix al vers 53è (Vall 1993:  132). 
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APÈNDIX: 

 

   ES LLORO Y ES PINSÀ 
 

  A un llibre molt antig y molt arnat, 

  ple de pols y brutor se troba escrit, 

  qu·allà no sé a quin lloch en temps passat, 

  que ja de pur passat està florit, 

 5 (però lo més segur cuant fos més prop 

  a lo menos seria en temps d’Isop,) 

  capítol vint y sis, fol cent y tants, 

  se conta el siguent cas y altres semblants. 

 

  El dia de cumplir añys de son reinat 

 10 ab molta pompa, celebrar volgué 

  s’àguila, hermosa reina dels aucells. 

  Luego per son imperi dilatat 

  de tal funció noticis estengué, 

  y ets animals de l’aire, los més bells, 

 15 sa tropa, sa noblesa y cortesans 

  acudiren contents al besamans. 

 

  Ella que los va admetre molt formal 

  los concedí mil honras y favors, 

  mostrant-se digne des poder real 

 20 pues que tenia un cor tan generós. 

  Después qu·amb un sarau los va cansar, 

  essent axò en juriol, qui el temps no és fresch, 

  per més obsequi los volgué alegrar, 

  fent-los servir un abundant refresch. 

  

 25 Satisfets tots quedaren y contents 

  cuant des mitx des tropell des concurrents 

  se va axecar un lloro presumit, 

  y demenant llecència per parlar, 

  un especiós discurs va comensar 

 30 pensant que dava un rato devertid. 

 

  Ab elevat estil y gran primor 

  celebrà los progressos del reinat, 

  de las antiguas tropas el valor, 

  que desplegaren a un famós combat, 

 35 se destrucció total dels inimichs, 

  se fama que adquiriren els majors, 

  fent que hey venguessen bé per molts de pichs, 

  de la reina present, els grans honors. 
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  Pero veu ab dolor qu·el seu discurs 

  no meresqué s’aplauso des concurs, 

 40 perque imità es llenguatje racional; 

  cosa fonch qu·a los més va sebra mal, 

  y àdhuc fonch judicada per algú 

  com a despreci des perlar comú. 

  

  Fèyan bo a no acabar sa festa en pau 

 45 cuant s’alsà dels estrados un Pinsà, 

  y per fer quedar lluït aquell sarau 

  unas cuantas arietas va cantar 

  compostas a la moda del país 

  millor que si fos músich de París. 

 

 50 Meresqué un palmoteo general, 

  que enhoramala Pleyel ni Mozart, 

  pues encare que es cant fos pobre d’art 

  aument dava a sa glòria nacional. 

 

  La Fontaine en francès, Fedro en llatí 

 55 escriguéran y Iriarte en castellà, 

  y si alguns pensaments los vull copiar 

  serà en es meu estil, que és mallorquí; 

  perquè és just y posat ab gran rahó 

  que apreeciï son idioma cada autor. 

  

  (Aguiló 1846: 3-5) 

 

COMENTARI:  

 

Aquest poema ja ha estat comentat a la introducció general a les faules perquè es tracta d’una 

composició programàtica que explica les característiques del recull. S’ha assenyalat també 

que és una de les faules originals de Roca. Escau comentar només la mètrica; el poema es 

troba format per 56 versos agrupats de la manera següent: els 24 primers es distribueixen en 

tres octaves reials decasíl·làbiques; els versos que van del 25è al 48è són quatre sextets també 

decasíl·làbics; els últims 8 versos, del 49è al 56è, són dos quartets decasíl·làbics. 
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[2] 

 

ES LLOP Y ES CA
 

 

 Per pèndrer un poc la fresca 

  va surtir des bosc de Nítria 

  un llop just com la mort d’Ýtria, 

  tant magre, flac y primet, 

 5 que no s’aguantava dret. 

  Topà per sort ab un ca 

  qui s’esclatava de sà, 

  tant bo, tan gras, tan radó, 

  qu·era un gust el mirar-lo. 

 10 «Aür, mon amo! Jo estrañy 

  de veure’t de tant bon añy, 

  cuant jo, qui som tant valent, 

  no tenc ni per una dent; 

  y axí em té me desventura 

 15 que tota aquesta figura 

  consistex en pell y osos». 

  «Jo saps com hey pos bons trossos?», 

  es ca prest li respongué, 

  «a casa d’un cavaller 

 20 a hont servesc de criat. 

  Me estic allà regalat 

  just com es cos de Sant Jordi: 

  véngan osos, bon pa d’ordi, 

  y mentres que la jent gruñ 

 25 m’afic bossí com es puñy, 

  y axí em pos de lo millor 

  es ventre com un tambor. 

  Com som fumat, y va el resto, 

  que no dexaria aquest puesto 

 30 per estar de bona gana 

  emb el gran duc de Toscana. 

  Si volgueses un consey, 

  yo trobaria remey 

  perquè en casa des señor 

 35 et señalasen racció 

  perquè guardases se casa. 

  Creu-me, cuy aquesta vasa, 

  y veuràs per dir-la vera 

  qu·estàs millor qu·un prevere». 

 40 «Axò·t dic, jo hey vénc a bé», 

  es magre llop respongué, 

  «que per no estar com me veus, 

  qui sempre estic fent-me creus, 

  sense tenir què menjar 

 45 seré si vols hermità». 
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  Partexen amigament 

  sense falta de talent, 

  aguardant una ocasió, 

  d’umplir-se molt bé es sarró. 

 50 Però es llop va reparar 

  que damunt es coll des ca 

  se pell estava escorxada. 

  Diu: «Què·s axò, camarada, 

  que tot ple de sanc estàs?» 

 55 «D’axò no en fas ningun cas. 

  Si jo tenc se grípia plena, 

  quin mal me fa se cadena?» 

  «Cadena, dius, y no és res? 

  Con que, luego, tu estàs pres?», 

 60 Es llop confús esclamà: 

  «Adiós bons trossos! Adiós pa! 

  Y que·t fasen bon profit, 

  que jo en es bosc som partit. 

  Toca, vés a estar fermat, 

 65 jo estim més se llibertad!» 

  Es llop no volgué estar pres 

  y féu molt bé, en veritat, 

  que un qui no té llibertad 

  no pot trobar gust en res. 
 

  

Ms G, 311-313; el text es basa en G. 

Aquest mateix tema és tractat per Fedre, que en fa una lectura social (Aviano/Fedro 1988: 

199-200), per La Fontaine, que accentua la idea de llibertat (1984: 53-55), i per Avià, que 

converteix el llop en un lleó (Aviano/Fedro 1988: 333). Localitzam també la faula al recull 

d’Aguiló (1846: 11-13). 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. Nítria: es tracta d’un desert vinculat a la via eremítica i situat a Egipte. 

3. Ýtria: ‘estar més prim que la mort d’Ítria’.  

4. L’adjectiu flac, que qualifica el llop, surt al vers segon del poema homònim de Samaniego. 

8. Es tracta d’una traducció del vers quart de Samaniego: Tan lucio, sano y bueno.  

9. mirar-lo: s’ha de pronunciar amb accent agut tal i com es fa en el català de Mallorca; la 

paraula ‘umplir-se’ del vers 49è es troba en el mateix cas. 

10. Aür: interjecció, expressió de comiat de significat equivalent a adéu (DCELC, I: 496; 

DCVB, II: 151). Aquest vers i el següent són traducció literal del vers 5è i 6è de Samaniego: 

Yo estraño / que estés de tan buen año. 

17. ‘posar-hi bons trossos’: no ho documentam a cap dels reculls de lèxic habitualment 

consultats però significa ‘menjar a voler’. 

29. puesto: castellanisme per «lloc», introduït durant el segle XVI (DCVB, VIII: 965). 

31. El gran duc de Toscana és utilitzat amb connotacions de màxim benestar. No hem pogut 

localitzar aquesta expressió en cap dels reculls lexicogràfics que es consulten per anotar 

aquest treball, però sabem que els ducs de Toscana, entre els segles XVI i XVIII, 

esdevingueren protectors dels jueus perseguits. De fet, ‘la comunitat jueva de Liorna era el 

sopluig dels xuetes mallorquins que fugien de les ires de la Inquisició’. De tot això, Roca, 

com a advocat de la Inquisició, en devia tenir constància (Riera 1996: 72). 

37. cuy: llegiu ‘cull’. vasa: «basa»: ‘oportunitat’ (DCVB, I: 193; X: 340).  

46. amigament és traducció del mot amigablemente que apareix al vers 29è del poema de 

Samaniego. 

53. El mot camarada es troba també al vers 46è del poema de Samaniego.  
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56. grípia: encara que significa ‘menjadora per al bestià’, aquí deu ser utilitzat en sentit 

figurat com a panxa o butza (DCVB, VI :415). 

 

 

 

 APÈNDIX: 

 

  EL LOBO Y EL PERRO 

 

 En busca de alimento 

 Iba un Lobo muy flaco y muy hambriento. 

 Encontró con un Perro tan relleno, 

 Tan lucio, sano y bueno, 

5 Que le dijo: «Yo extraño  

 Que estés de tan buen año 

 Como se deja ver por tu semblante, 

 Cuando a mí, más pujante, 

 Más osado y sagaz, mi triste suerte 

10  Me tiene hecho retrato de la muerte.» 

 El perro respondió: «Sin duda alguna 

 Lograrás si tú quieres, mi fortuna. 

 Deja el bosque y el prado; 

 Retírate a poblado; 

15 Servirás de portero 

 A un rico caballero,  

 Sin otro afán ni más ocupaciones 

 Que defender la casa de ladrones.» 

 «Acepto desde luego tu partido, 

20 Que para mucho más estoy curtido. 

 Así me libraré de la fatiga, 

 A que el hambre me obliga, 

 De andar por montes senderando peñas, 

 Trepando riscos y rompiendo breñas 

25 Sufriendo de los tiempos los rigores, 

 Lluvias, nieves, escarchas y calores.» 

 A paso diligente 

 Marchaban juntos amigablemente, 

 Varios puntos tratando en confianza, 

30 Pertenecientes a llenar la panza. 

 En esto el lobo, por algún recelo 

 Que comenzó a turbarle su consuelo, 

 Mirando el Perro, dijo: «He reparado 

 Que tienes el pescuezo algo pelado. 

35 Dime: ¿Qué es eso?». «Nada.» 

 «Dímelo, por tu vida, camarada.» 

 «No és más que la señal de la cadena: 

 Pero no me da pena, 

 Pues aunque por inquieto 

40 A ella estoy sujeto, 

 Me sueltan cuando comen mis señores, 

 Recíbenme a sus pies, con mil amores: 

 Ya me tiran el pan, ya la tajada, 

 Y todo aquello que les desagrada: 

45 Éste lo mal asado, 

 Aquel un hueso descarnado; 

 Y aún un glotón, que todo se lo traga, 

 A lo menos me halaga, 

 Pasándome la mano por el lomo; 

50 Yo meneo la cola, callo y como». 

  «Todo eso es bueno, yo te lo confieso; 
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  Pero por fin y postre tú estás preso: 

  Jamás sales de casa, 

  Ni puedes ver lo que en el pueblo pasa.» 

55  «Es así». «Pues amigo, 

  La amada libertad que yo consigo 

  No he de trocarla de manera alguna 

  Por tu abundante y próspera fortuna.  

  Marcha, marcha a vivir encarcelado;  

60 No serás envidiado 

  De quién pasea el campo libremente, 

 Aunque tú comas tan glotonamente 

  Pan, tajadas y huesos; porque al cabo, 

  No hay bocado en sazón para un esclavo.» 

 

(Samaniego 2000: 363-365) 
 

 

 ES LLOP Y ES CA 

 

  Escoltau-me, bona gent, 

  si un cuento no molt recent 

  voleu que vos referesca. 

  Per prènder un poch la fresca, 

5  va sortir des bosch de Nítria 

  un llop just com la mort d’Ítria, 

  tan magre, flach, y primet, 

  que no s’aguantava dret. 

  Topà per sort ab un ca 

10 qui s’esclatava de sà, 

 tant bo, tan gras, y tant redó, 

 qu·era un gust es mirar-lo. 

 «Hola, mon amo! Jo estrañy  

 es veure’t de tan bon añy, 

15 cuant jo qui som més valent 

  no tench ni per una dent, 

  y és tanta ma desventura 

  que tota aquesta figura 

  sols consisteix en pell y ossos.» 

20 «Oh! Saps que hey pos de bons trossos, 

 ‒tot d’una es ca respongué‒ 

 en casa d’un cavaller, 

 ahon serveisc de criat! 

 Allà m’estic regalat 

25      que res més pug desitjar:  

 véngan ossos, venga pa, 

 y mentras que la gent gruñy 

 m’afic bossí com es puñy, 

 y axí em pos de lo millor, 

30 un ventre com un tambor. 

 Com som Fumat, y va el resto,  

 no dexaria aquest puesto 

 per estar de bona gana 

 amb el gran Duc de Toscana. 

35 Si volguesses un consey, 

 jo trobaria remey 

 perquè en casa des señor 

 het señalassen racció 

 perquè guardasses sa casa. 

40 Creu-me, cuy aquesta vasa, 

 y veuràs per dir-la vera 
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 que estàs millor qu·un prevera.» 

 «A tot axò hey vench a bé» 

 es magra llop respongué, 

45 «que are per porer menjar 

   faré y tot hermità.» 

 Los dos parteixen rebents, 

 de tanta amistad contents, 

 aguardant bona ocasió, 

50 es llop, d’omplir-se es serró 

 después de tants de trabais, 

 y lo que féu de badais 

 arribar-ho a fer de rots. 

 Mentras dàvan salts y bots, 

55 Per casualidad notà 

 que demunt es coll des ca 

 se pell estava escorxada, 

 y li digué: «Camarada, 

 Qu·és axò? Demunt s’espatla 

60 una nafreta hey tens? Patla! 

 Que ja rabentas de gras?» 

 «Dex·anar, jo no en fas cas, 

 en tenir se grípia plena, 

 poch mal em fa se cadena.» 

65 «Cadena, dius, y no és res? 

 Are veig que tu estàs pres!» 

 Confús es llop esclamà: 

 «Adiós trossos! Adiós pa! 

 Que en es bosc me’n vaig tot dret! 

70 Val més patir fam y sed 

 que veure-se regalad 

 y no tenir libertad!» 

 Es llop no volgué estar pres 

 y en veritad féu molt bé, 

75 que un qui llibertad no té 

 no pot prènder gust en res. 

  

 (Aguiló 1846: 10-13) 

 

 

COMENTARI: 

 

La composició de Roca es basa únicament en la de Samaniego, que resulta una reelaboració 

de les de Fedre i La Fontaine. Samaniego, en aquest cas, també se’ns manifesta molt 

dependent dels seus models encara que a mesura que avança la faula va fent més aportacions 

personals respecte de les seves fonts. Roca, a voltes copia o tradueix fragments del relat de 

l’autor castellà d’una manera molt literal; així i tot modela la faula segons el seu estil 

personal modificant o matisant trets substancials de la caracterització dels personatges i 

utilitzant un llenguatge molt més popular i directe en els fragments dialogats. I és que, en 

definitiva, les diferents faules que tracten l’argument del llop i el ca posen l’èmfasi en 

aspectes diferents, segons l’època en què foren escrites i les pretensions de l’autor. Per 

justificar-ho farem l’anàlisi comparativa dels relats de Fedre, La Fontaine, Samaniego i Roca. 

Per començar, Fedre enfoca el relat des de la perspectiva més política i ens remet a la 

filosofia pròpia dels cínics en què es confronta la naturalesa i la llibertat a la convenció: 

concretament es tracta del tema de la servitud contraposada a la llibertat. La Fontaine ens 

presenta un llop molt més sensible, que coneix la seva situació desesperada; el narrador 

treballa a fons el tema de la llibertat i el llop resulta el vencedor clar de la faula. Es detén a 

explicar totes les feines que el ca du a terme, però sobretot en la necessitat que tindrà de 

contentar els senyors. La faula de Samaniego resulta més imparcial i el seu narrador no es 

decanta tan clarament per un dels dos animals; a més, detalla moltíssim la situació de 

cadascú; també treballa al màxim la capacitat expressiva del llenguatge i s’esforça en la 
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creació d’uns diàlegs vius i populars que resultin familiars al lector. Aquest mateix argument, 

a més, també es troba a Avià i Babrio, que converteixen el llop en un lleó. 

Roca tradueix i adapta l’argument de la faula El lobo y el perro de Samaniego, única font del 

seu relat, a la qual manlleva elements de la forma tals com l’ús de la rima aparellada, 

juntament amb algunes estructures sintàctiques, locucions i termes lèxics. Per una altra 

banda, la creació de Samaniego exemplifica, segons Sotelo (Samaniego 2000: 125), la 

capacitat creadora de l’autor castellà i resulta un exemple paradigmàtic de fusió de dues 

fonts, concretament Fedre i La Fontaine. 

Si començam la comparació entre les faules per l’argument, notam que els tres relats, de La 

Fontaine, Samaniego i Roca, s’inicien amb un narrador que introdueix la història, mentre que 

Fedre, per la seva banda, ens avança la sentència a la primera frase. Aquest narrador, en el 

cas de Roca, situa l’acció en un espai concret encara que imaginari, el bosc de Nítria; mentre 

que a la resta de composicions el bosc és el lloc on viu el llop, ple de miserables per a La 

Fontaine i únicament contraposat al poblado a Samaniego, mentre que Fedre no es detura a 

descriure’l. En tots els casos l’acció s’esdevé en un temps indefinit que ens remet a la 

intemporalitat pròpia d’aquest gènere.L’argument s’estructura així: 

1. Presentació dels personatges per part del narrador. 

El narrador presenta dos personatges contraposats: un llop (que personalitza la magror i la 

llibertat) i un ca (que s’associa a l’abundància i a la captivitat). Quant a la presentació dels 

personatges, Roca és fidelíssim a Samaniego fins al punt de traduir literalment algunes de les 

seves expressions: el llop de Roca està tant magre, flac y primet (vers 4t) que és just com la 

mort d’Ýtria (vers 3r) mentre que el de Samaniego, muy flaco y muy hambriento (vers 2n), és 

un retrato de la muerte (vers 10è); de fet, el ca de l’autor castellà és una barreja del de La 

Fontaine i Fedre, encara que Samaniego ha intensificat l’adjectivació. El fragment 

corresponent a la presentació del personatge s’ha completat a Samaniego, i a partir d’aquest a 

Roca, amb tota una sèrie de refranys que donen un to més popular i festiu a la descripció, 

malgrat la gravetat de la situació del llop. 

2. Intervencions en estil directe per part dels protagonistes. 

El llop i el ca fan una intervenció en estil directe durant la qual el llop es plany de la pròpia 

situació i el ca li ofereix un remei, un lloc a la casa on ell està; el llop accepta de bon grat. En 

tots els casos és el llop qui escomet el ca, encara que la motivació és diferent a cada faula: el 

llop de Samaniego ha sortit en busca de alimento (vers 1r); el de Roca, per pèndrer un poc la 

fresca (vers 1r), Fedre atribueix la trobada a la casualitat; i el ca de La Fontaine surt 

directament de caça, i fins i tot es planteja d’atacar el mastí per menjar-se’l, encara que la 

seva fortalesa física el fa desistir ─noteu, així mateix, que el faulista francès explica de quina 

raça és el ca, mentre que la resta no ho concreten; el mastí és el ca guardià per excel·lència─. 

Tanmateix, però, Samaniego i Roca presenten uns animals que tenen en comú amb els herois 

de la picaresca l’ànsia de viure sense fer feina: els mou la fam, però també la gola. Si param 

esment al diàleg, notam que el de Samaniego és molt més detallat que el dels seus models i, a 

la vegada, és molt més concís que el de Roca, el ca del qual s’entreté, en aquest punt, a 

explicar els detalls de la seva fortuna (versos 16è-31è), cosa que el ca del faulista castellà farà 

en el moment en què el llop descobreix que porta cadena, quan la sentència és pròxima i amb 

la intenció de justificar la seva situació tot contribuint a la crueltat de la moralitat. Els llops 

de Samaniego i Roca ironitzen sobre la pròpia situació: quant jo qui som tant valent / no tenc 

ni per una dent (versos 12è-13è), i parlen amb un llenguatge popular i viu, ple de locucions. 

Fedre és molt més objectiu i el seu ca es limita a exposar que, per definició, o per tradició, els 

dos animals tenen els papers canviats. Si tornam a la intervenció del ca de Roca, notam que 

ha lloat la seva sort i, ara, deixant clara la condició d’inferioritat del llop, li ofereix la seva 

influència perquè entri al servei del cavaller, tot fent-li una mena de favor personal. L’animal 

de Samaniego en imperatiu, perquè té llàstima de la situació de l’altre, li ofereix compartir la 

mateixa sort. Entre tant, el gos de La Fontaine és molt més lacònic: Seguiu-me, i us auguro el 

millor dels destins (vers 21è), i Fedre presenta el tema de manera semblant al poeta castellà, 

del qual és la font. La resposta del llop no es fa esperar: el de Roca és totalment conformista i 

confiat; per això accepta el que li ofereixen sense queixa ni pregunta; el de Samaniego diu 

que sí, també, i a més, detalla quines penes s’estalvia amb el canvi de situació; el de La 

Fontaine és molt més malfiat i pregunta què haurà de fer a canvi de tot aquest benestar: 

l’autor francès posa molt d’esment en haver de complaure els senyors. Fedre fa un relat més 

consemblant al de Samaniego. 
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3. Després del diàleg ve l’acció. 

El llop i el ca parteixen cap a la casa del cavaller. El llop veu que el ca té una ferida de 

cadena i decideix no anar amb ell per no patir captiveri. Els animals de Roca i Samaniego 

parteixen amigament, i es tracten de camaradas, mentre que Samaniego els fa tractar de 

distingit senyor meu. Entre tant, el llop mallorquí, més despistat i sense donar excessiva 

importància al fet, va reparar /que damunt es coll des ca /se pell estava escorxada (versos 

51è-53è); així deixa que sigui el ca qui expliqui que està fermat i, sense jutjar l’actitud del ca, 

només constatant l’evidència i utilitzant un to espontani, li diu que se’n va, mentre plany el 

bé perdut. El llop de Samaniego, per contra, desconfia i demana reiteradament explicacions 

de la ferida, demanda que també trobàvem a Fedre, fins que el ca respon amb la descripció de 

tot allò positiu que obté a canvi de dur cadena. A més, la pregunta és formulada amb un 

llenguatge recercat i amb el to d’aquell que planteja una qüestió de la qual ja sap la resposta. 

El mateix fragment a La Fontaine està marcat per moltes preguntes breus i directes del llop 

que també jutja el ca en una mena d’atac. En tots els casos, la intervenció del llop és molt 

més important que la resposta del ca, ja que la primera comença a donar tota la força a la 

sentència.  

4. A partir d’aquí arriba la sentència.  

A Roca torna a aparèixer el narrador que confirma i defensa allò que ja havia dit el llop en un 

to directe però distès. Samaniego és molt més cruel: el seu ca ha contraposat l’ús de la cadena 

a la bona vida que té, seguida d’una intervenció dilatada d’un llop que jutja el ca i la seva 

golafreria. La Fontaine, una vegada aclarit que el ca està fermat, soluciona el tema amb dos 

versos contundents i fa fugir el llop i fuig encara (vers 41è). Fedre reprodueix el diàleg en 

estil directe, encara que dóna una major universalitat a la sentència que els seus 

contemporanis.  

Quant a la forma, Roca manifesta major voluntat formal que Samaniego i fa el poema en 

heptasíl·labs que rimen aparellats i en assonant, en contraposició a la barreja d’heptasíl·labs i 

hendecasíl·labs que presenta el poema de l’autor castellà.  

Tomàs Aguiló, per la seva banda, dóna el mateix poema de Roca, afegint-hi només tres 

versos al començament, en què el narrador reclama l’atenció del receptor. Es tracta, sens 

dubte, d’una de les anomenades faules agonals o de debat en la qual allò interessant, 

realment, és el diàleg o la discussió entre els personatges. 
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[3] 

 

S’ASE Y ES PORC 

 

  Envejant s’ase la sort del tosino, 

  estava malaint el seu destino: 

  «Aquesta sí qu·és vida regalada, 

 dormir fins a las nou, s’ensegonada   

 5 no li pot faltar may, y tots es dias, 

  se baraian per fer-li maxonias. 

  Ell tot lo dia jeu y no trabaya, 

            y jo em contentaré ab un poc de paya? 

  Vuy m’estic trabayant de sol a sol, 

 10 sense ningun descans, sense consol. 

  Emb a quina rahó? Emb a quin dret 

  jo estic per dar es cap a se paret?» 

  Però cuant veu se jent arromengada, 

  en so càñom devant y ben armada, 

 15 qui a sa soll des porc llesta s’avansa 
  y va segons ses trassas de matansa, 

  diu: «Si aquí para un porc cuant està gras, 

  venga paya y garrot que no en fas creus. 

  Qui té una vida ociosa y regalada 

 20 sol tenir una fi molt desgraciada. 

  Luego, qui més trabaya, fa més vasa. 

  Teniu-lo ben entès, y creis un ase». 
 

   

Ms G, 314; el text es basa en G. 

Aquest poema es localitza, a part d’Aguiló i a Samaniego, a alguns autors barrocs castellans. 

Ernesto Jareño, a la introducció de l’edició de Samaniego, assenyala que el troba a Lope de 

Vega, a l’acte segon de la comèdia En su pan se lo coma, i a Tirso de Molina, concretament a 

La adversa fortuna de don Alvaro de Luna, II, 4 (Samaniego 1991: 26); recordem que Roca 

era un bon coneixedor dels autors de la literatura barroca castellana, encara que aquesta faula 

no guarda cap relació amb les que s’acaben d’esmentar. 

 

 

ANOTACIÓ: 

1-2. tosino: castellanisme per «porc» (DCVB, X: 327); destino: castellanisme propi del 

llenguatge parlat per «destí» (DCVB, IV: 341). Aquests dos versos són traducció literal dels 

dos primers versos del poema homònim de Samaniego: Envidiando la suerte del cochino, / 

un asno maldecía su destino. 

6. ‘maxonias’: llegiu ‘moixonies’. 

12. dar es cap a se paret: és ‘fer grans demostracions d’ira’ (DCVB, VIII: 252). 

14. càñom: «cànyem»: ‘drap que usen les dones per eixugar-se les mans o preservar-se de la 

brutor la roba en les feines casolanes’ (DCVB, II: 941). 

15-16. Aquests dos versos són traducció dels 9è i 10è del poema de Samaniego: Que a la 

pocilga alguna gente avanza / En guisa de matanza. Soll: cort de porcs. 

19. Aquest vers reprodueix el 15è del poema de Samaniego: Si en esto para el ocio y los 

regalos.  

21. Fa més vasa: ‘té més importància als ulls de la gent’ (DCVB, II: 340; DECLC, I: 695-

696); Coromines ho documenta amb una expressió de Roca. 
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APÈNDIX: 

 

  EL ASNO Y EL COCHINO 

 

 Envidiando la suerte del Cochino, 

 Un Asno maldecía su destino. 

 «Yo», decía, «trabajo y como paja;  

 Él come harina, berza y no trabaja: 

5   A mí me dan de palos cada día. 

            A él le rascan y halagan a porfía.» 
 Así se lamentaba de su suerte; 

 Pero luego que advierte 

 Que a la pocilga alguna gente avanza 

10 En guisa de matanza, 

 Armada de cuchillo y de caldera, 

 Y que con mano fiera 

 Dan al gordo Cochino fin sangriento, 

 Dijo entre sí el Jumento: 

15 «Si en esto para el ocio y los regalos, 

 Al trabajo me atengo y a los palos.». 

  

  (Samaniego  2000: 163) 

 

 

 S’ASA Y ES PORC 

 

 S’ase enveja tenia en es tossino 

 cuant contemplava es diferent destino 

 que los havia dat es fort empeño 

 d’un opulent pajès que era son dueño. 

5 «Aquesta sí que és vida regalada, 

 dormir fins a las nou, s’ensegonada 

 no li manca ja may. Ell tots es dias, 

 van a qui li farà més moxonias. 

 Ja el tenim ajagut: ell no trabaya, 

10 y jo em contentaré ab un poch de paya 

 después qu·he duit en es graner s’oliva? 

 Después que m’enfondraren sas costellas, 

 en somadas de fems o bé d’astellas, 

 y em señalaren fortament sas ancas 

15 ab cuatre o cinc mal esporgadas brancas? 

 Are un poquet de paya? Axò és justici? 

 O quina mala paga a mon servici!» 

 Pero al veure sa gent arromangada, 

 ab un càñom devant, y tota armada, 

20 qui a sa soll se encamina molt resolta, 

 «Mal», digué, «a matar-lo se’n van, tal volta, 

 y si aquí d’un porc gras sa dicha para 

 venga paya y garrot, venga per are. 

 Aquells que gósan d’una vida ociosa 

25 no és just que téngan mort feliz y honrosa. 

 Es trabay és de tots; farà més vasa 

 qui més trabayarà, creis, pues, un asa.» 

   

 (Aguiló 1846: 15-16) 
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COMENTARI: 

 

Aquest poema es localitza a Samaniego i Roca, encara que es tracta d’un tema molt treballat 

a la literatura castellana barroca i que Ernesto Jareño també localitza a Lope de Vega i Tirso 

de Molina (Samaniego 1998, 58); sembla que l’autor català és, en aquest cas, fidel a 

l’original i que copia l’estructura del relat de l’autor castellà, l’esquema de les participacions 

dels personatges en estil directe i un nombre considerable de termes lèxics. Aguiló, el poema 

del qual no evidencia cap correspondència amb Samaniego que no passi per Roca, adapta el 

poema d’aquest últim ampliant-ne algun fragment: Samaniego fa el poema en setze versos, 

mentre que Roca en necessita vint-i-dos per explicar la mateixa història i Aguiló, vint-i-sis. 

De tota manera, la semblança entre totes tres faules resulta molt més evident que en altres 

casos. Ho justificarem, però, a través d’una comparació vers a vers. 

El poema de Samaniego és el primer del recull i va precedit d’un llarg discurs al final del 

qual se’ns exemplifica amb aquesta faula el que serà el conjunt. En aquesta introducció, 

Samaniego esmenta Isop com a base de tot allò que es dirà a partir d’ara. Si oblidam aquesta 

introducció que precedeix el relat de Samaniego, els poemes objecte de comparació 

comencen en termes idèntics que reflecteixen l’enveja que l’ase té del porc, en el cas de 

Roca, utilitzant dos versos que són traducció literal dels de Samaniego. Cap al tercer vers, 

Roca i Samaniego comencen la intervenció de l’ase en estil directe, encara que Aguiló no la 

inicia fins al vers cinquè. El plany de l’ase ocupa quatre dels setze versos de la composició 

del poeta castellà: l’ase fa feina, li peguen i menja palla; el porc descansa, menja millor i 

l’afalaguen (versos 3r-6è); sens dubte es tracta d’un fragment tal àgil i sintètic com breu. 

Roca exposa més extensament que la seva font és el discurs de l’ase (versos 3r-12è) encara 

que les seves reivindicacions són les mateixes que en el cas anterior i es basen, 

semblantment, en la comparació entre les situacions dels dos animals; a més, insisteix en 

l’actitud desconsolada de l’ase i introdueix dues interrogacions retòriques que ajuden a crear 

un major dramatisme entorn de la situació de l’ase. Aguiló amplia molt més aquest fragment: 

a part d’insistir en tot allò que Roca deia, fa el detall d’algunes de les activitats que ha de fer 

l’ase: Después qu·he duit en es graner s’oliva? / Después que m’enfondraren sas costellas, / 

en somadas de fems o bé d’astellas (versos 11è-13è); també fa constar el mal físic que ha de 

patir l’ase, ja sigui a causa de les garrotades o dels esforços que li fan fer (versos 12è-16è); 

tot junt, mitjancant un estil molt dinàmic que combina les interrogacions retòriques i les 

exclamacions. En aquest cas, el procedir d’Aguiló resulta diferent de l’habitual ja que, en 

general, la seva intervenció sol basar-se més en la reducció que en l’ampliació. 

Però, l’ase, mentre es plany, veu la gent preparada per a la matança del porc. A Samaniego, 

els matancers semblen molt ben armats i sanguinaris: van en guisa de matanza, / Armada de 

cuchillo y de caldera, / Y que con mano fiera / Dan al gordo Cochino fin sangriento (versos 

10è-13è). A Roca i Aguiló els matancers avancen decidits però no tan agressius: veu se jent 

arromengada / En so càñom devant y ben armada / qui a s’assoll des porc llesta s’avansa / Y 

va segons ses trassas de matansa (versos 13è-16è). 

A partir d’aquí l’ase recapacita i fa la sentència: a Samaniego només dura dos versos i surt de 

la boca del ‘jumento’; resulta concreta i referida únicament al cas que s’ha explicat: Si en 

esto para el ocio y los regalos, / Al trabajo me atengo y a los palos. (versos 15è-16è). Roca i 

Aguiló ho fan d’igual manera, també amb dos versos (versos 17è-18è): Diu, «si aquí para un 

porc cuant està gras / venga paya y garrot que no en fas creus. Després, passen del cas 

particular de l’ase i el porc a formular la sentència de manera més abstracta, encara en estil 

directe i per part de l’ase (versos 19è-22è): Qui té una vida ociosa y regalada / sol tenir una 

fi molt desgraciada / Luego qui més trabaya fa més vasa / Teniu-lo ben entès y creis un ase. 

Tots dos autors usen la mateixa estructura encara que varien algunes paraules. 

Quant a la forma, Roca i Aguiló usen els versos decasíl·labs que rimen aparellats i en 

consonant, mentre que Samaniego combina hendecasíl·labs i heptasíl·labs que també rimen 

aparellats i en consonant. En definitiva, es tracta d’una faula que copia l’argument, l’estil, 

l’estructura i els termes lèxics de Samaniego. 
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[4] 

 

LES MOSCAS 

 
Dins una bresca de mel 

  dos mil moscas acudiren, 

  y totas allà moriren, 

  untadas de sòl a rel. 

 5 Axí es gust los tornà fel 

 per se seva golosina. 

 Lo matex, si se ecsamina, 

 se veu en los cors humans, 

  que tots acàban en mans 

10 del vici qui los domina. 

 

 
Ms G, 314; el text es basa en G. (Habsburg 1965; Vidal 1971: 248). 

Aquest poema es localitza al recull d’Isop (1984: 125) però no al d’Aguiló; es tracta d’una 

faula que és traducció literal d’un poema de Samaniego (Samaniego 2000: 68). 

 

 

ANOTACIÓ: 

4. de sòl a rel: ‘completament’ (DCVB, V: 783). 

5. es gust los torna fel: deu significar ‘l’experiència inicialment positiva es tornà negativa’, 

però no ho trobam documentat. Fel: ‘sentiment amarg’ (DCVB, V: 783). 

6. golosina: ‘golosia’, castellanisme del segle XVI (DCVB, VI: 333). Aquest terme apareix a 

altres faules de Roca, concretament a [15] Se guàl·lera  i [27] L’àguila i l’escarabat. 

 

 

APÈNDIX: 

 

LAS MOSCAS 

 

A un panal de rica miel 

Dos mil moscas acudieron, 

Que por golosas murieron, 

Presas de patas en él. 

5 Otras dentro del pastel 

Enterró su golosina. 

Así bien si se examina 

Los humanos corazones 

Perecen en las prisiones 

10 Del vicio que las domina. 

 

(Samaniego 2000: 68) 

 

 

COMENTARI: 

 

La faula apareix als reculls d’Isop, Samaniego i Roca. Curiosament, però, ni [4] Ses mosques 

ni [11] Ses auforges figuren entre els poemes d’Aguiló. De fet, es tracta de les dues 

composicions més breus del recull que són, a més, traducció literal de Samaniego. El tema, 

en tots els casos, és el de les conseqüències que pot tenir la golosia momentània.  

S’ha d’analitzar, però, l’estructura d’aquestes dues faules en relació a la d’Isop. Tant 

Samaniego com Roca ens presenten el contingut de la faula als quatre primers versos; els 
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altres sis, bàsicament, es dediquen a confirmar aquesta situació. Per tant, no ens trobam 

davant d’una faula típica, d’aquelles que s’estructuren a partir d’una situació inicial que 

s’acaba invertint per donar lloc a la moralitat, sinó que la sentència ja es pot intuir a partir del 

tercer vers. L’argument és molt senzill: dues mil mosques van a menjar mel d’una bresca i hi 

queden encallades amb els peus. Isop, que normalment presenta versions més reduïdes de 

totes les faules, comença la història abans de l’arribada de les mosques; ens explica que en 

‘un rebost es va vessar mel; unes mosques hi van volar i es van posar a menjar. La trobaven 

tan bona que no se’n sabien anar’. Per això el seu relat és més narratiu que el dels altres dos 

faulistes, que es decanten per la vessant més argumentativa. Tanmateix, però, és impossible 

no notar algun matís diferent entre el poema de Samaniego i el de Roca. En aquest últim, tota 

l’acció dels versos 1r-6è passa a les dues mil mateixes mosques, mentre que el faulista 

castellà fa passar l’acció dels versos 1r-4t a les dues mil mosques i la dels versos 5è-6è, que 

consisteix a quedar enterrades dins un pastís, a otras. En definitiva, però, i com ja hem 

avançat, només Isop segueix l’esquema propi de les faules i presenta el moment en què les 

mosques es queden enganxades de peus i s’ofeguen. A partir d’aquí es desencadena la 

sentència: a Isop són les mateixes mosques qui es planyen d’haver de morir per un plaer de 

tan curta durada; després el narrador confirma aquest plany mentre que a Roca i Samaniego 

la moralitat surt exclusivament de la boca del narrador. De qualsevol manera, la sentència 

mostra en tots els casos una tendència a la generalització poc usual en altres faules: és 

abstracta, s’adreça a tota la col·lectivitat humana viciosa però no al receptor concret; talment 

com si els narradors manifestassin amb aquesta referència als cors humans una mica de 

compassió envers les mosques i la humanitat que representen.  

De fet, l’acció no resulta en cap punt violenta sinó més aviat lenta. Això es constata a través 

de l’anàlisi de les formes verbals: Samaniego i Roca opten per relatar les accions en pretèrit 

perfet d’indicatiu: acudiren (vers 2n), moriren (vers 3r), tornà (vers 5è). Aquest temps verbal 

que per definició es refereix a una acció acabada en un període de temps també acabat, 

allunya els esdeveniments del lector evitant qualsevol apel·lació massa directa envers aquest. 

Isop usa el pretèrit imperfet, aconseguint un efecte semblant: l’acció acabada en un període 

de temps encara no conclòs allibera el lector de qualsevol violència i ajuda a crear un ritme 

lent i un to poc incisiu. Tanmateix, resulta curiós el canvi de temps verbal que es dóna en tots 

els casos entre la part de la situació inicial i les accions, i la sentència. Aquesta es troba 

expressada en un present històric que fa la faula intemporal i llunyana. En definitiva, destaca 

el to suau de la sentència i el ritme lent de la faula, encara més notori a Isop per la prosa i la 

major narrativitat. 
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[5] 

 

LA CÍRVIA O CERA Y EL LEÓ 

 

Saltant parets y marjes, encalsada 

  de uns casadors famosos, una círvia, 

  de muntaña en muntaña presurosa, 

  ab tal velosidad pens que corria, 

 5 que aquell qui la hagués vista, sense dupta, 

  «té el dimoni en es peus», crec que diria. 

  Ella sempre treu forsas de flaquesa, 

  que encare heu troba poc lo que camina, 

  ni may la dexa el susta ni la pena, 

10 fins que la té segura una garriga. 

  Allà s’està pernalta, descansada, 

  y no veu previnguda una desditxa: 

  és que un terrible llevó, què desventura!, 

  dins una obscura gruta aquí se abriga. 

15 Y en lo horrible furor qu·el món espanta 

  envestex a la pobre fujitiva 

  tant ab las sevas dents com ab la garra: 

  al moment la devora, la aniquila. 

  A mi, però, hem sab greu que la pobreta 

20 perdés tant prontament la seva vida, 

  perquè ab son propi engañ, escalivada, 

  algunas bonas reglas donaria 

  a los qui per fujir de alguna pena, 

  dedins majors perills se precipítan. 
 

 

Ms G, 315-316; el text es basa en G. 

A més de Samaniego i Aguiló, Isop també tracta aquesta faula (Isop 1984: 122-123). 

 

 

ANOTACIÓ: 

6. ‘Tenir el dimoni en es peus’ significa córrer ‘amb gran fúria i rapidesa’ (DCVB, IV: 434). 

7. «treure forces de flaquesa» és ‘fer ús de les últimes energies que resten’ (DCVB, V: 909); 

aquesta expressió també apareix al vers 9è del poema La cierva y la viña de Samaniego amb 

l’objectiu d’explicar el comportament d’aquest animal (Samaniego 2000: 284). 

9. susta: paraula de lectura clara al manuscrit que no localitzam a cap dels diccionaris 

consultats; deu voler dir ‘susto’, que segons Coromines és un castellanisme per ‘ensurt o 

regiró’; aquest mateix autor, però, documenta el verb ‘sustar’ a Mallorca, en el sentit de 

‘plorar’, que també escauria al sentit d’aquests versos (DECLC, VIII: 157). 

11. pernalta: deu voler dir ‘descansada’, amb la ‘perna’ (cuixa d’un animal quadrúpede) en 

posició de descans, però no ho localitzam a cap dels reculls lexicogràfics que consultam 

habitualment.  

13. ‘llevó’: llegiu ‘lleó’; ‘què desventura!’: l’ús de ‘què’ amb valor exclamatiu ja apareix 

documentat al DCVB com a castellanisme. 

14. obscura gruta: Roca adopta aquesta expressió del vers 5è del poema homònim de 

Samaniego. 

16. fujitiva: Roca pren aquest adjectiu del vers 8è del poema de Samaniego. 

17. garra: terme que Samaniego utilitza al vers 13è del seu poema. 
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APÈNDIX: 

 

 LA CIERVA Y EL LEÓN 

 

 Más ligera que el viento, 

 Precipitada huía 

 Una inocente Cierva, 

 De un cazador seguida. 

5 En una oscura gruta, 

 Entre espesas encinas, 

 Atropelladamente 

 Entró la fugitiva. 

 Mas ¡Ay! que un león sañudo, 

10 Que allí mismo tenía 

 Su albergue, y era susto 

 De la selva vecina, 

 Cogiendo entre sus garras 

 A la res fugitiva, 

15 Dio con cruel fiereza 

 Fin sangriento a su vida. 

 Si al evitar los riesgos 

 La razón no nos guia, 

 Por huir de un tropiezo, 

20 Damos mortal caída. 

 

  (Samaniego 2000: 251) 

 

 

  LA CÍRVIA O CERA Y EL LLEÓ 

 

 Saltant parets i marges, encalsada 

  de cassadors famosos, una círvia 

 per boschs i comellars, per pla y muntaña, 

 ab més velocidad q·un llamp corria, 

5 cualsevol qui la vés creg que sens dupta, 

 «un dimoni té en cada peu» diria. 

 Y treguent sempre forsas de flaquesa, 

 sols no dexa señal aquí hon trepitja, 

 y suant tanta gota no s’atura, 

10 fins que té per defensa una garriga. 

 Allà s’està pern·alta, recobrada, 

 des susto, sens preveure una desditxa: 

 fonc el cas que dins una oscura cova 

 tapada d’espinals un lleó vivia, 

15 y en s’horrible furor que al món espanta, 

 envesteix a la pobre fugitiva, 

 y ja en sas seuas dents y ja en sas unglas. 

 A mi hem sap greu que per dissort funesta 

 perdés tan prontament sa seua vida, 

20 perquè ab son propi engañ escalivada 

 algunas bonas reglas donaria 

 en es qui per fujir d’alguna pena 

 dins uns perills majors se precipítan. 

 

 (Aguiló 1846: 16) 
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COMENTARI: 
 

La faula de la círvia i el lleó es troba als reculls de Samaniego, Roca i Isop. Aguiló, per la 

seva banda, adapta la versió de Roca mantenint-ne la mètrica però canviant l’expressió de 

molts dels versos. L’anècdota que explica és la d’una círvia perseguida per uns caçadors que 

es refugia en una cova, en la qual viu un lleó; d’aquesta manera, mor presa del lleó i no dels 

caçadors. La sentència fa referència al fet de fugir d’un perill i caure en un altre de pitjor. La 

dependència d’aquest poema de Roca respecte de La cierva y el león de Samaniego resulta 

més que evident ja que, a part que totes dues faules tenen idèntica estructura, el poema de 

Roca manlleva alguns termes lèxics del poeta castellà, tal i com demostram a l’anotació. En 

canvi, no existeix cap correspondència entre el lèxic d’Aguiló i el de Samaniego que no es 

doni a Roca. 

Analitzem, a continuació, aquestes diferències de matís que sempre es donen entre els dos 

autors: el poema de Samaniego comença amb la víctima, a qui el narrador qualifica 

d’inocente (vers 3), que más ligera que el viento, / precipitada huía (versos 1r-2n) d’un 

cazador seguida (vers 4t). Roca, en canvi, augmenta la tensió del moment de la fugida fent 

que els persecutors siguin uns cassadors famosos (vers 2n) i a través de la proliferació 

d’aquests elements que indiquen velocitat: ‘encalsada’, ‘presurosa’, ab tal velosidad pens que 

corria / que aquell qui la hagués vista, sens dubta, / «té el dimoni en es peus» crec que diria 

(versos 4t-6è); i fa més llarga la distància a recórrer: saltant parets i marges (vers 1r), de 

muntaña en muntaña (vers 3r). A més, Roca és l’únic dels tres autors que es detura a 

descriure l’estat anímic de la círvia: treu forces de flaquesa (vers 7è), heu troba poc lo que 

camina (vers 8è), mai la dexa ni el susta ni la pena (vers 9è). Aguiló, per la seva banda, fa un 

relat semblant al de Roca encara que posa tot l’èmfasi a descriure l’esforç i la velocitat i usa 

un lèxic més depurat i precís: la seva círvia salta per boschs i comellàs, per pla y muntanya 

(vers 3r). 

Després de la carrera, la círvia de Samaniego arriba a una oscura gruta, entre espesas 

encinas (versos 5è-6è). El paisatge de Roca i d’Aguiló no són tan boscosos i grandiloqüents 

sinó que l’animal arriba, també a una cova, però que es troba dins una garriga, és a dir, dins 

un terreny no conreat, poblat de mates i arbusts de no gaire alçada que és, sens dubte, una 

adaptació de la faula al paisatge de Mallorca on és més abundant aquest tipus de vegetació.  

Dins la cova hi vivia el lleó, que a Samaniego és sañudo (vers 9è) i susto de la selva vecina 

(versos 11è-12è), a Roca només terrible (vers 13è), i a Aguiló no es troba qualificat de cap 

manera (vers 14è). Aquest nou agressor en cada cas reacciona també de manera diferent: el 

de Samaniego cogiendo entre sus garras / a la res fugitiva / dio con cruel fiereza / fin 

sangriento a su vida (vers 13è-16è). A Roca i a Aguiló el relat comença en termes semblants: 

en lo horrible furor qu·el món espanta / envestex a la pobra fujitiva / tant ab las sevas dents 

com ab la garra (versos 15è-17è), però encara es remata la mort amb un vers més que explica 

el fin sangriento que avançava el relat de Samaniego: Al moment, la devora, la aniquila (vers 

18è).  

A partir d’aquest moment apareix la sentència que tots tres autors posen en boca del narrador: 

Samaniego, que al començament del relat, i amb una certa compassió qualificava la círvia 

d’inocente, ara resol la sentència que adreça a un receptor abstracte, i sense fer intervenir el 

narrador: Si al evitar los riesgos / la razón no nos guía /por huir de un tropiezo / damos 

mortal caída (versos 17è-20è). Roca, que començava la faula parlant de la pobre fugitiva, 

ara, en primera persona plany, no la seva mort, sinó que ha mort sense ensenyar res: A mi, 

però, hem sab greu que la pobreta / perdés tan prontament la seva vida, / perquè ab son 

propi engañ, escalivada, / algunas bonas reglas donaria (versos 19è-22è); d’aquesta manera, 

mentre que per als dos autors catalans la víctima ha mort inútilment, per a Samaniego serveix 

d’exemple. 

Pel que fa a la mètrica, tant Aguiló com Roca usen el romanç decasíl·lab, mentre que 

Samaniego escriu la seva faula en romanç heptasíl·lab. En general, tant Samaniego com Roca 

coincideixen en la utilització del passat per relatar la seva història, mentre que Aguiló 

prefereix explicar en present la carrera de la cérvola. Samaniego dóna un ritme més ràpid al 

seu relat ja que les accions passen una darrere l’altra sense cap element d’amplificació. Roca 

i Aguiló dilaten alguns fragments però aconsegueixen donar un bon ritme al seu relat a partir 

d’expressions de velocitat pel que fa a la persecució de la círvia, que és el que dóna tensió 
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narrativa; a més, el relat de l’atac del lleó és més violent. Tot i que aquestes dues últimes 

composicions són més extenses no els manca la vivesa d’accions i de llenguatge. 

Quant al llenguatge de Roca, hi ha encara un altre aspecte a remarcar. Samaniego té un altre 

poema d’argument semblant titulat La cierva y la viña (Samaniego 2000: 284). Determitats 

trets de caracterització i termes lèxics que qualifiquen la círvia de Roca semblen extrets 

d’aquest altre poema. La círvia d’aquesta altra composició de Samaniego, per exemple, actua 

sacando fuerzas de flaqueza (vers 9è), talment com s’expressa al vers 7è de Roca. A més, 

determinats adjectius que serveixen per qualificar la velocitat de la círvia també coincideixen: 

presurosa, per posar un exemple que no surt a l’altre poema de Samaniego, que apareix al 

vers 3r de Roca i al 10è de La cierva y la viña de Samaniego. 
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 [6] 

ES DOS AMICHS Y S’ONSO 

 

  Per un camp ple d’espinas, 

  dos amics se n’anàvan 

  en bona compañia,  

  sense espasa, pistolas, ni cap arma. 

 

 5 A l’istant surt un onso, 

  fent cara de vinagre, 

  en sos uys esglaiosos, 

  qui davalla correns de se muntaña. 

  

  Per salvar-se la vida, 

 10 s’enfila dalt un abre; 

  s’altre més remey troba 

  que fer es mort en terra com un ase. 

 

  S’onso ferós arriba, 

  en es mort fa capada, 

 15 de cap a peus l’ensuma, 

  y diu: «Jo no vuy morts». Se jira y pasa. 

 

  Tant prest com se’n va s’onso, 

  s’aplègan y s’abràsan, 

  ponderant la fortuna 

 20 d’haver surtit tant bé de s’encallada. 

 

  «Jo he advertit una cosa», 

  un amic va dir a s’altre: 

  «Què·t parlava a s’oreia? 

  no hem diràs quin asunto te contava?» 

 

 25 «Que dels amics me’n riga, 

  qui en tenir un soscayre 

  primer es pòsan a cobro 

  y me déxan al mitx de la dansada». 

 
Ms G: 316; el text es basa en G. 

Aquest poema es localitza als reculls de faules d’Isop (1984: 116), La Fontaine (1984:  371) i 

Samaniego, la faula del qual és deutora majoritàriament de la d’Isop. 

 

APARAT CRÍTIC: 

La paraula pasa del vers 16è es troba interlineada. Tal i com detallam a l’anotació, els versos 

20è, 24è i 28è, que hem transcrit en una sola línia per seguir l’esquema mètric del poema, al 

manuscrit es troben separats en dues línies (la segona d’aquestes línies és ocupada per les tres 

últimes síl·labes dels versos 20è i 24è i les quatre últimes en el vers 28è).  
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ANOTACIÓ: 

6. «fer cara de vinagre»: ‘expressió que indica irritació o mal geni’ (DCVB, II: 994). 

9. Roca no posa subjecte explícit a aquesta frase i, per tant, no explica qui és el protagonista 

de l’acció en aquest cas, que és un dels dos amics. Resulta molt més entenedor el vers de la 

faula d’Aguiló: un, per salvar la vida (vers 9è). 

16. Els narradors dels poemes d’Isop i de Samaniego expliquen que els óssos mai no 

s’alimenten d’animals morts; en aquest cas es dóna per sabut i ho expressa l’ós en estil 

directe; aquesta informació resulta primordial per entendre el comportament d’un dels dos 

amics. 

19-20. Aquests versos són traducció dels 18è i 19è del poema homònim de Samaniego: 

abraza al compañero / pondera la fortuna (Samaniego 2000: 75). 

20. El vers es troba separat en dues línies, la segona de les quals és ocupada per l’última 

paraula: s’encallada. 

24. El vers es troba separat en dues línies, la segona de les quals és ocupada per les quatre 

últimes síl·labes computables: -to te contava. Asunto: forma vulgar incorrecta per 

«assumpte» (DCVB, II, 96). 

28. El vers es troba separat en dues línies, la segona de les quals és ocupada per les tres 

últimes paraules: de la dansada. 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX: 

 

 LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 

  

 A dos Amigos se apareció un Oso: 

 El uno, muy medroso, 

 En las ramas de un árbol se asegura; 

 El otro, abandonado a la ventura, 

5 Se finge muerto repentinamente. 

 El Oso se le acerca lentamente; 

 Mas como este animal, según se cuenta, 

 De cadáveres nunca se alimenta, 

 Sin ofenderlo lo registra y toca, 

10 Huélele las narices y la boca; 

 No le siente el aliento, 

 Ni el menor movimiento; 

 Y así, se fue diciendo sin recelo: 

 “Éste tan muerto está como mi abuelo.”  

15 Entonces el cobarde, 

 De su grande amistad haciendo alarde, 

 Del árbol se desprende muy ligero, 

 Corre, llega, abraza al compañero, 

 Pondera la fortuna 

20 De haberle hallado sin lesión alguna, 

 Y al fin le dice: “Sepas que he notado 

 Que el Oso te decía algún recado, 

 ¿Qué pudo ser?” “Direte lo que ha sido; 

 Estas dos palabritas al oído: 

25 Aparta tu amistad de la persona 

 que si te ve en el riesgo, te abandona.” 

 

 (Samaniego 2000: 195) 
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 ES DOS AMICS Y S’ONSO 

 

 Per entre una arboleda 

 dos amics se n’anàvan 

 en bona compañia, 

 sense espasa, pistola ni cap arma. 

5 Y vatequí qu·es temen 

 que los surt a l’encuantra 

 un onso molt ligero 

que devalla correns de sa muntaña. 

 Un per salvar la vida 

10 s’enfila dalt un abre, 

 y s’altre tot d’un pronte 

 millor remey no troba que sa maña. 

 S’arrisca a la ventura, 

 y sense badar barras, 

15 s’ajeu, no·s mou, ni·s mena, 

 es beu s’alè esperant qu·axò li valga. 

 S’Onso ferós arriba, 

 luego li fa capada, 

 y pensant-se que és mort se gira y passa. 

20 Tot d’una es dos s’aplègan 

 y después de dar gràcias 

 a sa bona fortuna 

 de haver-los tret tan bé de s’encallada. 

 «He reparad que s’onso», 

25 un amich digué a s’altre, 

 «et parlava a s’oreya, 

 voldràs me dir quins cuentos te contava?» 

 «Que dets amichs me’n riga 

 perquè en tenir un soscaira, 

30 ells se pòsan a cobro 

 y déxan s’altre es mitx de sa dansada». 

  
 (Aguiló 1846: 18-19)  

 

 

COMENTARI:  

El poema dels amics i l’ós apareix als reculls de faules d’Isop, La Fontaine, Samaniego, Roca 

i Aguiló. El tema és, en tots els casos, el de l’amistat, que només es posa a prova en les 

situacions difícils. L’argument ens mostra dos amics que van junts per un camí quan apareix 

un ós: un dels amics puja a un arbre; l’altre es fa el mort. L’ós arriba, ensuma el presumpte 

mort, però no li fa res perquè els óssos només s’alimenten de la carn que ells mateixos maten. 

Quan se n’ha anat, el company que s’havia enfilat demana a l’altre què li ha dit l’ós a l’orella 

i aquest respon que no s’ha de refiar dels amics que al primer problema l’abandonen. Aquest 

argument, com sempre, és seguit per tots els faulistes amb alguns matisos diferenciadors que 

escau comentar ara. 

Isop, Aguiló i Roca presenten els dos amics que fan camí quan se’ls apareix l’ós –Roca i 

Aguiló s’hi estenen més i expliquen que van desarmats. Samaniego passa directament a 

l’acció: A dos Amigos se apareció un Oso (vers 1r). La Fontaine, per la seva banda, és més 

perspicaç i ens presenta els dos protagonistes, no amics sinó companys, com a socis d’un 

negoci que consisteix a atrapar l’animal amb l’objectiu de vendre’n la seva pell per refer 

l’actiu (vers 1r): en el seu cas els dos personatges ja no passegen, sinó que cacen i mantenen 

una relació interessada. Així mateix, el seu ós és l’únic animal del qual tenim noció de les 

dimensions, expressades a través de la mida de la seva pell: El fred no comptaria per qui en 

dugués la pell. / Se’n podrien folrar dues capes, més que una (versos 7è-8è); a part d’aquesta 

al·lusió a l’ós, trobam a La Fontaine una referència a la seva bonhomia, ja que es deixa 

enganyar amb innocència, evident als ulls del narrador, pel que fa de mort (vers 23è). Per una 

altra banda, la fera del relat de Roca resulta una mica teatral i contradictòria: surt fent cara de 
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vinagre / amb sos uys esglaiosos (versos 6è-7è) i és qualificat de s’onso ferós (vers 13è), però 

a la vegada resulta un animal desenfadat, desvinculat de tota crueltat: en es mort fa capada, / 

de cap a peus l’ensuma / i diu: ‘Jo no vuy morts’. Se jira y pasa (versos 14è-16è). L’animal 

d’Isop i Samaniego, per contra, únicament es caracteritza per les seves accions; tots dos 

autors, així com també La Fontaine, fan que el narrador insisteixi en el fet que l’ós no 

s’alimenta d’animals morts, cosa que Aguiló i Roca donen per sabuda. A Samaniego, l’ós fa 

una inspecció més acurada a l’home, encara que l’expressió que dóna per resposta és tan 

desenfadada com a Roca: Sin ofenderlo lo registra y lo toca, / Huélele las narices y la boca; / 

No le siente el aliento, / Ni el menor movimiento; / Y así se fue diciendo sin recelo: / “Éste 

tan muerto está como  mi abuelo.” (versos 9è-14è); i a Isop, com ja és habitual, la narració de 

les accions és tan objectiva com concisa: l’ós hi va acostar el morro i el va ensumar. La 

Fontaine, en aquest fragment també és lacònic: El gira, el regira, l’explora enjús i ensús, / Li 

ensuma els passos dels aflats, diu: “Fora, / Tan sols és un cadàver, apartem-nos-en, 

put”(versos 26è-28è). 

Vegem, però, com caracteritza cadascun dels autors l’amic ofensor: Samaniego és el més dur 

en qüestió d’amistat i, per això fa del personatge un hipòcrita: Entonces el cobarde, / De su 

grande amistad haciendo alarde, / Del árbol se desprende muy ligero, / Corre, llega, abraza 

al compañero / Pondera la fortuna / De haberle hallado sin lesión alguna, (versos 15è-20è). 

Roca oblida els qualificatius despectius que Samaniego dirigeix a l’amic i en tradueix dos 

versos: s’abrasen / ponderant la fortuna / d’haver surtit tan bé de s’encallada (versos 18è-

20è); Aguiló procedeix amb termes molt semblants. Isop deixa el company sobre l’arbre per 

més temps, i a més, no parant esment a la por que ha patit l’amic, el mostra únicament 

preocupat per saber què li ha comentat l’ós a l’orella, cosa que demana en estil indirecte i 

encara des de l’arbre. I, de fet, és des de terra que el contrincant adreça la sentència a l’amic: 

que d’aquí endavant no viatgi amb amics que en les situacions perilloses et deixen sol. 

Després, i seguint la constant de totes les faules isopianes, el narrador explica de manera més 

abstracta i menys vinculada amb l’anècdota el significat de la faula. 

Totes les altres sentències es caracteritzen per l’absència de narrador i per la vivesa del diàleg 

entre els personatges: un diàleg que usa paraules planeres i que es troba format en tots els 

casos per pregunta i resposta. Una moralitat molt viva i directa, efecte especialment 

aconseguit per aquesta absència de narrador. I és que en aquest cas, Roca, que a les seves 

composicions acostuma a fer aparèixer la persona que narra mitjançant comentaris en primera 

persona, es decanta per seguir Samaniego. Tanmateix, les faules d’Isop, Samaniego, Roca i 

Aguiló resulten d’estructura simètrica, des del moment de la partida de l’ós.  

El que no resulta tan similar, però, és la forma estròfica utilitzada en cadascuna de les 

composicions en vers; Aguiló i Roca fan ús d’un tipus d’estrofa poc habitual entre el 

repertori mètric dels autors en qüestió, les complantes, és a dir, set quartetes, vint-i-vuit 

versos en total, els tres primers versos de les quals són hexasíl·labs mentre que l’últim és 

decasíl·lab (en castellà serien tres versos heptasíl·labs i un hendecasíl·lab). Al llarg de tota la 

composició es fa la rima consonant en els versos parells, mentre que els imparells queden 

lliures de rima. Samaniego, com ja és habitual, fa un poema més breu, de vint-i-sis versos 

heptasíl·labs i hendecasíl·labs que rimen aparellats i en consonant.  
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              [7] 
 

 LA CIGALA Y LA FORMIGA 

 

 Cantant, una cigala 

 va pasar tot s’estiu, 

 sens fer provisió 

 ni son graner umplir. 

5 Però, cuant ve s’yvern, 
  conex, s’animal trist, 

  que sens ningun remey, 

 no pot pasar axí; 

  sens tenir què menjar, 

10  de fam, s’ha de morir. 

  Partex pitjor qu·un rayo 

  davers ca son vesí, 

  el que era una formiga 

  qui té un graner molt rich. 

15  Saluda a la señora 

  y de secret li diu, 

  si vol fer-li mercè, 

  només de dexar-li, 

  tres aumutets de blat: 

20  «Espera fins s’estiu» 

  respon-li se formiga, 

  «Jo no et podré servir, 

  perquè tot aquest blat 

  per mi, jo el necesit. 

25  Si tu hagueses fet feyne 

  no et veurias axí». 

  Pererosas cigalas, 

  de víurer apreniu 

  de una pobre formiga, 

30  animal tant patit, 

  qui de ser cuydadosos, 

  enseña a més de mil. 

 
Ms G: 317; el text es basa en G. 

El tema de la cigala i la formiga gaudeix d’una gran popularitat. Ha estat tractat, entre 

d’altres autors, per Isop, encara que ell converteix la cigala en un escarabat (Isop 1984: 143-

144), La Fontaine (1984: 45), Avià (Aviano/Fedro 1998: 331), (Samaniego, Roca i Aguiló. 

Ernesto Jareño el localitza a Mira de Amescua, a la novena jornada de Lo que toca el valor 

(Samaniego 2000: 26). 

 

APARAT CRÍTIC: 

Abans del primer vers es repeteix el títol amb diferent ortografia: Se cigala y se formiga. 

 

ANOTACIÓ: 

1-4. Aquests quatre primers versos són traducció literal dels inicials del poema homònim de 

Samaniego que reproduïm a l’apèndix. 

11. rayo: castellanisme per ‘llamp’ introduït durant el segle XIV (DECLC; VII, 52); ‘partir 

com un llamp’ significa ‘anar a molta velocitat’. 
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APÈNDIX: 

 

 LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 

 Cantando la Cigarra 

 Pasó el verano entero, 

 Sin hacer provisiones 

 Allá para el invierno; 

5 Los fríos la obligaron 

 A guardar el silencio 

 Y a acogerse al abrigo 

 De su estrecho aposento. 

 Viose desproveída 

10 Del preciso sustento: 

 Sin mosca, sin gusano, 

 Sin trigo, sin centeno. 

 Habitaba la Hormiga 

 Allí tabique en medio, 

15 y con mil expresiones 

 De atención y respeto 

 La dijo: “Doña Hormiga, 

 Pues que en vuestro granero 

 Sobran la provisiones 

20 para vuestro alimento, 

 Prestad alguna cosa 

 Con que viva este invierno 

 Esta triste Cigarra, 

 Que alegre en otro tiempo, 

25      Nunca conoció el daño, 

 Nunca supo temerlo. 

 No dudéis en prestarme; 

 Que fielmente prometo 

 Pagaros con ganancias, 

30      Por el nombre que tengo.” 

 La codiciosa Hormiga 

 Respondió con denuedo, 

 Ocultando a la espalda 

 Las llaves del granero: 

35 “¡Yo prestar lo que gano 

 Con un trabajo inmenso! 

 Dime, pues, holgazana, 

 ¿Qué has hecho en el buen tiempo?” 

 “Yo, -dijo la Cigarra-, 

40 A todo pasajero 

 Cantaba alegremente, 

 Sin cesar un momento.” 

 “¡Hola! ¿con que cantabas 

 Cuando yo andaba al remo? 

45 Pues ahora, que yo como, 

 Baila, pese a tu cuerpo”. 

 

 (Samaniego 2000: 59-60) 
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  SA CIGALA Y SA FORMIGA 

 

  Cantant una cigala 

  va passar tot s’estiu, 

  sense fer provisions, 

  ni son graner omplir. 

 5 Cuant se trobà a s’ivern 

  conex s’animal trist 

  que sense més remey 

  de fam s’ha de morir. 

  Per sortir de s’apuro 

 10 Metllevar fonc precís 

  un aumutet de blat 

  en es seu bon vesí, 

  el que era una formiga, 

  qui té un graner molt ric, 

 15 de lo que replegava 

  traginant dia y nit. 

  Sa bona de cigala 

  li esplica es seu desitx 

  emperò sa formiga 

 20 molt resolta li diu:  

  «Amiga, ten pacienci, 

  que jo no et pug servir, 

  que lo que he replegat 

  heu he mester per mi. 

 25 Tu te estavas ociosa 

  cuant es mitx des perill 

  jo suava carregada 

  més que un mul de tragí; 

  pues si haguesses fet feina 

 30 no het veurias axí.» 

  Pererosas cigalas 

  de viure apreniu 

  d’una pobre formiga, 

  animal tan petit 

 35 que de ser laboriosos 

  enseña a més de mil. 

   

  (Aguiló 1846: 33-34) 

  

 

COMENTARI: 

El tema de la cigala i la formiga gaudeix de gran popularitat. Ha estat tractat, entre d’altres 

autors, per Isop (encara que ell converteix la cigala en un escarabat), Avià, La Fontaine, 

Samaniego, Roca i Aguiló. Les diferències entre les composicions d’aquests autors són 

significatives encara que el tema que es tracta en tots els casos és el de la falta de previsió. 

Una cigala canta durant l’estiu mentre la formiga guarda aliment; en arribar l’hivern no té 

menjar i ha de demanar-ne a la formiga, que no li’n dóna i, a més, li retreu la seva escassa 

previsió; aquest argument és consemblant en tots els relats, que es diferencien bàsicament, en 

la caracterització dels personatges. 

Resulta bastant evident que la font de Samaniego és en aquest cas La Fontaine qui per la seva 

banda presenta una faula més breu, contundent i directa que en la resta d’ocasions. Roca fa 

una adaptació del poema de Samaniego traduint alguns versos molt literalment i variant 

alguns altres fragments. Compararem les faules a partir de l’estructura. 

Roca i Samaniego expliquen l’acció a partir de l’hivern, encara que comencen els seus 

poemes amb la cigala que passa l’estiu cantant (versos 1r-4t) fins que el fred la troba 

desprevinguda (versos 5è-8è). Aquests vuit versos inicials dels dos autors es resolen amb 

només quatre en el cas de La Fontaine, que enfoca la seva composició des de la descripció de 
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la víctima durant l’estació freda. A partir d’aquí, Samaniego explica la tràgica situació en què 

es troba la cigala tot traduint literalment La Fontaine: No tenia a l’aixopluc / Cap tros de 

mosca, cap cuc (versos 5è-6è) a Samaniego passa a ser: viose desproveída / del preciso 

sustento / sin mosca, sin gusano / sin trigo, sin centeno (versos 9è-12è); Roca, en aquest cas, 

resumeix: sens tenir què menjar (vers 9è). Tanmateix, però, Roca indica que la conseqüència 

d’aquesta situació tan desagradable pot ser la mort, una mort que es preveu imminent. La 

Fontaine apunta, també, aquesta possibilitat de manera més remota ja que no es donaria ara 

mateix sinó abans d’arribar el temps de la sega (versos 10è-11è); Samaniego es recrea 

únicament en el fet de patir fam, sense acabar d’explicar-ne les conseqüències. Tots els casos, 

però, coincideixen a explicar la desesperació de la cigala que contrasta amb la felicitat amb 

què vivia durant l’estiu. Isop, que es troba molt lluny dels altres poetes en aquest relat, 

introdueix la seva faula en un altre moment: comença la narració a l’estiu quan la formiga 

treballa i l’escarabat se’n sorprèn; aquest relat és l’únic que introdueix els dos animals des del 

principi. A la resta de narracions l’animal minúscul fa la seva aparició quan ja ens hem 

conscienciat de la fam que passa la cigala. 

La cigala de Roca, quan es veu a punt de morir, va ràpidament a casa de la formiga, que era 

veïna seva i tenia un graner molt ric (versos 11è-14è), la saluda amb esment i li demana tres 

almuds de blat en estil indirecte (versos 15è-19è). Samaniego passa a parlar de la formiga que 

vivia al costat però demana el que necessita en estil directe a través d’una intervenció de la 

cigala. Tots dos coincideixen a tractar molt respectuosament la veïna. Però resulta curiosa la 

caracterització que cadascú fa dels animals. 

La cigala de Samaniego, entre els versos 17è i 30è, educadament, avançant-se a les possibles 

interpel·lacions de la formiga, demana menjar: argumenta a la formiga que a ella li sobren les 

provisions i que li ho retornarà a l’estiu amb escreix; a més, reconeix la seva manca de 

previsió. La Fontaine fa pidolar la seva cigala que promet a la formiga que li retornarà interès 

i capital (vers 14è) en arribar l’estiu. Roca explica la petició de la cigala a través del 

narrador, posa esment a descriure la decisió amb què acudeix a demanar ajuda i quantifica el 

que necessita per passar l’hivern: tres aumutets de blat (vers 19è), utilitzant el diminutiu per 

posar l’èmfasi en la petitesa d’allò que necessita per salvar la vida. Isop resulta molt més 

objectiu i diu, senzillament, que l’escarabat se’n va anar a trobar la formiga per demanar-li 

menjar. En general, la cigala és caracteritzada com un animal confiat i feliç. 

A continuació, Samaniego i La Fontaine fan intervenir la formiga, a la qual l’autor castellà 

qualifica de codiciosa (vers 31è), que respon con denuedo / ocultando a la espalda / las 

llaves del granero (versos 32è-34è). Tota aquesta introducció que precedeix la intervenció de 

la formiga, que s’allargarà fins al final del poema, juntament amb el contingut del parlament 

anterior de la cigala, ens mostra un narrador que pren partit per la cigala i que critica la 

gasiveria de la formiga. Aquesta mateixa predisposició en contra de la formiga també la 

trobam a La Fontaine, que diu que la formiga és malfiada (versos 15è-16è), i amb certa 

ironia, qualifica la confiança de defecte. Roca ens presenta la formiga a través de les seves 

pròpies paraules: la cigala haurà d’esperar a l’estiu perquè ella necessita l’aliment per a ella: 

una solució diplomàtica i políticament correcta al conflicte que dista molt de l’adoptada per 

l’animal de Samaniego, que en estil directe diu a la contrincant que no li vol deixar allò que 

guanya con un trabajo inmenso (vers 36è) per continuar-la tractant d’holgazana (vers 37è). 

Tanmateix, la cigala continua amb la seva actitud servil indicant que a todo pasajero / 

cantaba alegremente / sin cesar un momento (versos 40è-42è) en un intent de demostrar que 

cada animal té una finalitat; en aquest punt, coincideix també literalment amb La Fontaine. 

Roca no fa contestar la cigala, a la qual, simplement, la formiga fa un retret: si tu hagueses fet 

feyne / no et veurias axí (versos 25è-26è). Samaniego i La Fontaine continuen les seves 

composicions paral·leles fent replicar a la formiga que si abans cantava, ara ha de ballar; i 

aquesta és la conclusió, mentre que Roca, amb molta més lentitud, fa aparèixer altra vegada 

el narrador per fer una sentència que diu que les formigues són petites però donen grans 

lliçons. Isop fa contestar la formiga amb una frase contundent contra l’escarabat però no pren 

partit per l’acció fins a la moralitat final. 

En resum, Samaniego adapta la composició de La Fontaine que tracta un tema pres dels 

clàssics. Isop fa una faula molt diferent a la resta, en aquest cas pel que fa a l’estructura. 

Samaniego tradueix molt literalment alguns fragments de La Fontaine. Roca, per la seva 

banda, copia el principi de la faula a Samaniego però fa un tractament molt personal dels 

personatges, no es critica tant la cobdícia o avarícia de la formiga, ni fa una sentència tan 
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contundent i directa; a més, redueix a una sola les intervencions en estil directe a favor d’un 

narrador omniscient i alliçonador. Aguiló presenta un relat molt semblant al de Roca, en 

copia l’estructura, però afegeix alguns matisos de caracterització al personatge de la formiga 

de qui destaca en dues ocasions la seva feineria.  

 



 214 

[8] 

 

SE LLEBRA Y ES GORRIÓ 

 
   Pastura ben descuydada, 

   es mitx de l’herba abundosa, 

   una llebra desgraciada, 

   cuant se veu arrebatada 

  5 d’una àguila poderosa. 

 

   «No eras tu qui corrias 

   poc tems ha per aquest camp, 

   qui parexias un llamp? 

   Qu·en véngan de cans, dirias, 

  10 y, qui és més llest, que s’arramb! 

 

   Pose-y cametas amigas! 

   Per què no escapas correns? 

   Poc vals tu, per més que digas. 

   Y no los han de fer figas 

  15 a tal casta de valents?» 

 

   Axí l’insulta, insolent, 

   un maldito gorrió 

   cuant més ligero qu·un vent 

   el m’arrebata un falcó, 

  20 qui el despadasa al moment. 

 

   «Tu qui insultas, atrevit,  

   a l’infelís afligit, 

        cuant lo miras ab cor dur 

   del poderós oprimit, 

  25 pregunt, estàs tu segur?» 

 

 

Ms G, 317-318; el text es basa en G. 

La faula es troba als reculls de Fedre (Aviano/Fedro 1998: 174), Samaniego i Aguiló. Manté, 

a més, algunes semblances amb La llebre i la perdiu de La Fontaine. 

 

 

ANOTACIÓ: 

4. arrebatada: terme pres del vers 9è del poema homònim de Samaniego. 

11. posey: posa-hi. Cametes amigas: es diu per indicar l’acte de fugir precipitadament 

(DCVB, II: 882). 

14. fer figas: ‘fallar, sortir malament’ (DCVB, V: 859). 

17. maldito: castellanisme que Roca pren del 1r vers del poema de Samaniego. 

18. ligero: castellanisme que Roca pren del 3r vers del poema de Samaniego.  

20. despedasa: castellanisme ja documentat a la llengua catalana del segle XVII (DCVB, IV: 

306). 

21-25. Aquests cinc versos també es podrien interpretar com una sentència pronunciada pel 

narrador. En aquest cas, seguint Samaniego, consideram que es tracta d’una intervenció en 

estil directe de la llebre. 
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 APÈNDIX:                   
 

 EL GORRIÓN Y LA LIEBRE 

 

 Un maldito Gorrión así decía 

 A una Liebre que una Águila oprimía: 

 “No eres tú tan ligera, 

 Que si el perro te sigue en la carrera, 

5 Lo acarician y alaban como al cabo 

 Acerque las narices a tu rabo? 

 Pues empieza a correr, ¿qué te detiene?” 

 De este modo la insulta cuando viene 

 El diestro Gavilán y la arrebata. 

10 El preso chilla, el prendedor la mata; 

 Y la Liebre exclamó: “Bien merecido. 

 ¿Quién te mandó insultar al afligido, 

 Y a más, a más meterte a consejero, 

 No sabiendo mirar por ti primero?” 

 

 (Samaniego 2000: 218) 

 

 

                 SA LLEBRA Y ES GORRIÓ 

 

                 Pasturava descuidada, 

                es mitx de s’herba abundosa, 

 una llebra desgraciada, 

 cuant se veu arrebatada 

 5 d’una àguila poderosa. 

  

 «No eras tu sa qui corrias 

 poc temps ha per aquest camp, 

 que parexias un llamp? 

 Que en véngan de cans, dirias, 

 10 y qui és més llest que s’arramb! 

  

 Pose-i cametas amigas! 

 Per què no escapas correns? 

 Poc vals tu, per més que digas. 

 Y com no els han de fer figas 

 15 a tal casta de valents?» 

  

 Axí, sense compassió, 

 la m’insultava un gorrió, 

 cuant més ligero que es vent 

 el m’arrebata un falcó, 

 20 qui el despedassa al moment. 

  

 «Tu qu·insultas atrevit 

 a l’infeliz afligit, 

 y lo miras ab cor dur 

 del poderós oprimit, 

 25 pregunt: estàs tu segur?» 

 

 (Aguiló 1846: 24-25)  
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COMENTARI:  

La faula de la llebre i el gorrió apareix a Fedre, Samaniego i Roca. Conserva semblances amb 

La llebre i la perdiu de La Fontaine. La versió de Roca demostra gran dependència de 

Samaniego, especialment pel que fa al lèxic. 

En tots dos casos el tema és el del vencedor que es converteix en vençut. La faula explica 

com una llebre és atrapada per una àguila. Mentre agonitza, un gorrió se’n burla, animant-la a 

fugir, tot fent ús de la fama de bona corredora que té. Enmig del seu discurs, el gorrió és 

atrapat per un falcó. La llebre sentencia que no pot parlar aquell que no sap cuidar de si 

mateix. 

Quant a l’estructura, notam alguns matisos diferents entre els autors que són objecte de 

comparació. La situació inicial a Roca comprèn els cinc versos inicials on es presenta una 

llebre que pastura tranquil·la mentre és presa per l’àguila. Es tracta d’un fragment molt 

adjectivat en el qual es precisa moltíssim la situació de la llebre. Samaniego, per contra, és 

molt més concís (només utilitza els dos primers versos per a explicar la situació inicial) i 

oblida qualsevol estat anterior de la llebre, de tal manera que la presenta directament atrapada 

per l’àguila.  

El desenvolupament de l’acció ocupa en Roca les tres quintetes següents (versos 6è-20è). Les 

dues primeres (6è-15è) són una intervenció contundent i agressiva, en estil directe, del gorrió 

que incita la llebre a fugir, tot al·ludint a la seva fama de falaguera. A Samaniego, aquesta 

intervenció en estil directe, només s’estén al llarg de cinc versos (versos 3r-7è): el clam del 

gorrió de l’autor castellà és molt més elegant que el de Roca, que usa locucions i 

comparacions populars que li donen un to molt viu, però també agressiu i àgil. S’ha de 

destacar el fet que en tots dos casos els insults del gorrió cap a l’àguila es troben formulats en 

interrogació, de tal manera que l’estructura del vers sisè de Roca resulta un calc de la del vers 

tercer de Samaniego. L’acció de la faula, però, acaba quan el discurs del gorrió és 

interromput pel falcó que l’atrapa i el mata. En tots dos casos és el narrador qui ho anuncia. A 

Roca ocupa els versos 16è-20è mentre que a Samaniego els 8è-10è.  

La sentència no es fa esperar. Com sempre, ocupa el final del poema, l’última quinteta a 

Roca (versos 21è-25è) i els quatre versos finals a Samaniego (versos 11è-14è). L’autor 

castellà dóna més teatralitat al tema posant la sentència en boca de la llebre que, tot i trobar-

se agonitzant, encara pot parlar; comparativament resulta molt més extensa ja que ocupa 4 

dels 14 versos del poema. El faulista català, per la seva banda, fa una sentència més abstracta 

i poc directa, d’interpretació difícil. Per una banda, sembla que aquesta sentència tant podria 

ser posada en boca del narrador i dirigida al lector (resultaria més suau) com expressada per 

la llebre i adreçada al gorrió (semblaria més agressiva). Ens decantam, però, per fer-la 

pronunciar a la llebre, tot seguint el model de Samaniego i Aguiló. Tanmateix, Samaniego és 

molt més contundent i la interrogació final presenta tota la força d’un retret: ¿quién te mandó 

insultar al afligido, / Y a más, a más meterte a consejero, / No sabiendo mirar por tu 

primero? (versos 12è-14è). La interrogació de l’últim vers de Roca, contràriament, té un 

caràcter més moralitzant i incita a la reflexió abstracta: Pregunt, estàs tu segur? (25). En 

definitiva, i com pertoca a tota faula per definició, es presenta una situació inicial que 

s’inverteix a la sentència. 

Tot això ja dóna bona mostra de la dependència de la faula de Roca de la de Samaniego; però 

encara ho podem acabar de confirmar si analitzam els termes lèxics que Roca pren de 

Samaniego: el verb arrebatar (versos 4t i 19è) prové del terme arrebata (vers 9è); insulta 

apareix a tots dos poemes (Roca, vers 16è; Samaniego, vers 8è); el maldito gorrió (vers 17è) 

es correspon amb el maldito Gorrión (vers 1r); el mot ligero de Roca (vers 18è) ja sortia al 

vers 3r de Samaniego; l’adjectiu afligit (vers 22è) és idèntic a l’afligido (vers 12è).  

De fet, el poema de Roca es ressent d’aquesta dependència lèxica ja que la major part 

d’aquests termes són traduïts literalment i introduïts com a castellanismes, de tal manera que 

ajuden, juntament amb els dialectalismes i les expressions populars (abans ja esmentades i 

situades als versos 8è, 9è, 10è, 12è, 13è, 14è i 18è), a donar un to menys seriós al seu poema. 

En aquest sentit cal que ens deturem a explicar la mètrica utilitzada per cadascun: Roca fa 

cinc quintetes, que per definició són d’art menor, de rima masculina i femenina alternada. 

Usa, per tant, una estrofa més popular que l’hendencasíl·lab aparellat de Samaniego, encara 

que aquest presenti un vers hipomètric (vers 3r). 
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En tots dos casos, a més, l’espai i el temps resulten indefinits, tot i que Roca descriu amb 

major detall al segon vers el lloc on s’esdevé l’acció: es mitx de l’herba abundosa.  

Cal reparar encara la caracterització de cadascun dels personatges que, com pertoca a tota 

peça d’aquest gènere, es corresponen amb estereotips: a Samaniego al primer vers, amb les 

tres primeres paraules, el narrador ja es posa del costat de la llebre, per tal com surt l’adjectiu 

maldito per qualificar el gorrió. Roca adjectiva el gorrió amb les paraules maldito (vers 17è), 

insolent (vers 16è, pronunciat pel narrador) i atrevit (vers 21è), posat en boca de la llebre. 

L’àguila, que a Samaniego és caracteritzada amb l’acció d’oprimir (vers 2n), és qualificada 

per Roca de poderosa (vers 5è). La llebre era ligera (vers 3r) segons el gorrió i afligida (vers 

12è) segons ella mateixa, però desgraciada (vers 3r) segons el narrador de Roca. El falcó és 

ligero (vers 18è) mentre que el gavilán (vers 9è) resulta diestro. D’aquesta manera, 

constatam que els narradors defensen la llebre mentre que culpen el gorrió. 

Quant als verbs notam que les formes insulta (vers 16è), arrabata (vers 19è), despedassa 

(vers 20è) podrien denotar violència, encara que l’ús del present històric que exemplificam a 

Roca i que també és constant a Samaniego dóna la sensació d’accions perllongades i eternes 

accentuant el ritme una mica lent, només trencat, en el cas de Roca, durant la intervenció del 

gorrió.  
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[9] 

 

 LA CIGÜEÑA, SES OCAS Y SES GRULLAS  

 

   En llàgrimas dels uis s’estava contemplant  

 son camp tot destrosat, però tant, 

 que las cigüeñas, ocas, juntas ab las grullas, 

   casi no hey han dexat sinó un parey de fullas: 

  5 civadas, ordi, blat, ben granat y ben sa, 

 però moltas espigas sense tenir un gra.  

 Intenta el llaurador, casi desesperad, 

 pillar los agresors d’aquesta cruel maldad. 

 Arma pronte uns filacs, molt silenciosament, 

 10 y los m’agafa a tots en el matex moment. 

 Yndignad del furor qu·el seu geni li anima, 

 sense ningun remey la mort luego els intima: 

 se seva autoridad li dita gran rigor 

 pues diuen qu·era balle, al menos retjidor. 

 15 La cigüeña, però, digué molt humilment: 

 «Mir ab uis de piedad aquest pobre inocent. 

 En nom de Sant Ysidro, humil, jo ley suplic, 

 qu·hem vulga perdonar només per aquest pich. 

 Vostè conex molt bé que, sense perjudici, 

 20 al seu sembrat y camp li fas gran benefici, 

 pues de cucs y serpents jo li fas nets los grans, 

 perquè los vengue a bon preu y tot dinés contants». 

  «Axò no importa res, ni tampoc me n’oblich;  

 jo t’he trobada a tu, junta ab mon inimich: 

 25 ab ell acabaràs, infeliz, los teus dias, 

 pues cuydado en fugir las malas compañias». 
 

 

Ms G, 318; el text es basa en G. 

Samaniego pren aquest poema d’Isop (1984: 24). 

 

APARAT CRÍTIC: 
22. El mot tot és interlineat. 

 

ANOTACIÓ:  

[Títol]: cigüeña: castellanisme per ‘cigonya’ propi del català dialectal modern (DCVB, III: 

144). Grulla: castellanisme per ‘grua’, Roca utilitza el mot a imitació del corresponent 

castellà de la faula de Samaniego, i no com a ultracorrecció de la iodització pròpia del català 

de Mallorca. 

4. Parey: «parell»: ‘alguns; un nombre indefinit’; es tracta d’un significat exclusiu del 

dialecte mallorquí (DCVB, VIII: 241). 

7. llaurador: el terme apareix al 1r vers del poema de Samaniego. 

9. arma: apareix al vers 5è del poema de Samaniego. filacs: «filats», dialectalisme. Es tracta 

d’una forma produïda per la confusió de la terminació –ts amb –cs en la fonètica mallorquina 

(DCVB, V: 874; DECL, III: 1022). 

14. pues: ‘doncs’, castellanisme introduït a la llengua catalana durant el segle XIX (DCVB, 

VIII, 965). Menos: castellanisme per ‘menys’ ja documentat a Mallorca durant el segle XV.  

17. Sant Ysidro: Sant Isidre: patró dels agricultors, i per tant, del llaurador de la faula. 

22. «esser diners comptats» significa ‘esser diners segurs’ (DCVB, IV: 442). 

26. cuydado: ‘esment’, ‘alerta’; castellanisme ja documentat al segle XVI (DCVB, III: 781). 
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APÈNDIX: 

 

 EL LABRADOR Y LA CIGÜEÑA 

 

 Un Labrador miraba 

 Con duelo su sembrado, 

 Porque gansos y grullas 

 De su trigo solían hacer pasto. 

5 Armó sin más tardanza 

 Diestramente sus lazos, 

 Y cayeron en ellos 

 La Cigüeña, las grullas y los gansos. 

 “Señor rústico, dijo 

10 La Cigüeña temblando, 

 Quíteme las prisiones, 

 Pues no merezco pena de culpados; 

 La diosa Ceres sabe 

 Que, lejos de hacer daño, 

15 Limpio de sabandijas, 

 De culebras y víboras los campos.” 

 “Nada me satisface, 

 Respondió el hombre airado: 

 Te hallé con delincuentes, 

20 Con ellos morirás entre mis manos.” 

 La inocente Cigüeña 

 Tuvo el fin desgraciado, 

 Que pueden prometerse 

 Los buenos que se juntan con los malos. 

 

 (Samaniego 2000: 190-191) 

 

 

 SA CIGÜEÑA, SAS OCAS Y SAS GRULLAS 

 

 En llàgrimas dels uis, estava contemplant 

 son camp tot destrossat, un llaurador mirant 

 com sas cigüeñas y ocas, juntament ab sas grullas 

 no li dexàvan més que un pareyet de fullas. 

5 Es pobre llaurador casi desesperat, 

 desitjós de dar càstig en aquesta maldad, 

 estén uns bons filats y, en el mateix moment, 

 ets agressors, dins ell, cauen incautament. 

 Indignat des furor que el seu geni li anima, 

10 sense ningun remey la mort luego els entima, 

 sa seua autoridad li dicta gran rigor, 

 pues diuen que era batle, o al menos retgidor; 

 emperò sa cigüeña li diu molt humilment: 

 «Mir-me ab uis de piedad que jo som innocent. 

15 Vostè coneix molt bé que sense perjudici 

 al seu sembrat y camp li fas gran benefici, 

 pues de cuchs y serpens li neteig fruits y grans 

 perquè el vengue a bon preu y tots diners contans». 

 «Axò no importa res, ni tampoch me n’oblig. 

20 Jo t’e trobada a tu junta ab mon inimich 

 amb ell acabaràs, infeliz, los teus dias. 

 Pues cuidado en fugir sas malas compañias». 

 

  Aguiló 1846: 17-18) 
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COMENTARI: 

Localitzam aquesta faula a Samaniego i Isop, però no la trobam als volums de Fedre i La 

Fontaine; no apareix, tampoc, als reculls rondallístics mallorquins. Per tant, reduirem l’anàlisi 

comparativa a Isop, Samaniego i Roca, tot anotant les modificacions que, sobre la versió de 

Roca, efectua Tomàs Aguiló en la seva edició impresa del 1846. 

L’argument explica que un pagès contempla els seus camps devastats per les grues i les 

oques. Samaniego el presenta mentre miraba / con duelo su sembrado (versos 1r i 2n), 

mentre que Roca, amb un anacolut marcadíssim, inicia la composició amb la contemplació de 

la desgràcia: en llàgrimes dels uis s’estava contemplant / son camp tot destrosat, però tant 

(versos 1r i 2n). L’explicació del mal obrar és molt més detallada a Roca, que ocupa del vers 

3r al 6è; a més, els animals seran qualificats d’agresors d’una cruel maldat (vers 8è); 

Samaniego, per la seva banda, simplifica i explica el mateix en dos versos de metre curt. Acte 

seguit s’explica que el pagès para uns filats i que els animals hi cauen immediatament. Isop, 

molt més objectiu, converteix el llaurador en ocellaire, i li fa parar un parany directament per 

a les grues, a més de mostrar-lo impacient a l’espera de la caça.  

Aquesta introducció és, més o manco paral·lela a Roca i a Samaniego. A partir d’aquí, 

començaran les diferencies més notòries. Roca continua amb la indignació del pagès, del qual 

ja hem assenyalat que havia insistit en el motiu de la ira i, una vegada que ha atrapat els 

animals, yndignad del furor qu·el seu geni li anima / sense ningun remey la mort luego els 

intima (versos 11è-12è); a més, es permet una ironia en relació a la classe política: se seva 

autoridad li dita gran rigor / puis diuen qu·era balle, almenos retjidor (versos 13è-14è). Acte 

seguit, comença la intervenció en estil directe de la cigonya que ha estat atrapada juntament 

amb les oques i les grues; aquest fragment, que ocupa els versos entre el 15è i el 22è explica 

els beneficis que fan les cigonyes als sembrats. Tot això també és explicat entre els versos 9è 

i 16è de Samaniego, la cigonya del qual s’encomana a la deessa Ceres, mentre que la de Roca 

ho fa a Sant Isidre, patró dels pagesos. Les dues cigonyes adopten una actitud cordial envers 

el pagès i mentre la de Samaniego tremola de por (vers 10è), la de Roca s’autoqualifica de 

pobre inocent (vers 16è) i adopta un to més suplicant, no usa l’imperatiu directe de 

Samaniego, sinó el present de subjuntiu; és clar que si Roca havia insistit més en la desgràcia 

obrada sobre els camps, ara també havia de demanar més insistentment el perdó; el seu pagès 

havia estat més víctima; per tant, ara podrà ser molt més botxí. Isop no aporta la petició en 

estil directe de la cigonya sinó que fa que sigui el narrador qui ens expliqui els avantatges que 

ella fa al camp motiu pel qual demana clemència. En tots els casos ens acostam a la sentència 

amb la intervenció en estil directe del pagès que parla sense pietat: Roca, Samaniego i Isop 

coincideixen a expressar que tots els que han estat atrapats junts, moriran junts. Així i tot, 

Roca tanca el poema amb la intervenció del llaurador, mentre que Samaniego i Isop fan 

reaparèixer el narrador per passar a fer la sentència més generalitzadora. 

En conjunt, Roca segueix bàsicament l’estructura de Samaniego i presenta una composició 

que imita l’argument, l’estructura i el contingut de la seva faula. Així i tot, Roca, totalment 

defensor del pagès, amb un poema molt més culte i barroc, fa una descripció més acurada 

dels personatges i de les situacions. El poema de Roca és molt elaborat. Aguiló millora 

aspectes de la forma del poema de Roca, perfecciona els alexandrins que rimen aparellats: 

gira les expressions, canvia poques paraules, concreta uns pocs aspectes; en resum, depura el 

poema.  
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   [10] 

 

  SE RABOA Y ES CORP 

 

  Damunt un abre frondós, 

  més content qu·un ca ab un os, 

  estava un corp emb un tros 

  de formatje ben gustós. 

 

 5 Una raboa tot just 

  allà es trobava aturada, 

  que si l’hagués convidada 

  li hauria admès de bon gust. 

 

  S’estava badant tants d’uis 

         10 pensant poder pillar-lo 

  aguardant ocasió 

  de fer-li un parey d’embuis. 

 

  «Tenga vostè molt bon dia!» 

  li digué molt obsequiosa, 

 15    «Vostè és persona garbosa, 

  y plena de fantasia. 

 

  Sense voler fer desayre 

  no sé ningun animal 

  que puga dir que té igual 

 20 de quants ne vòlan per l’ayre. 

 

  Que no és axí com jo dich? 

  ni es pago real tant pintad 

  ni es cisne tant celebrad; 

  del seu blancor jo me’n rich! 

 

 25 Què més se pot desitjar? 

  De una sola habilidad 

  no ets estat may celebrad: 

  si tu sabeses cantar!» 

 

  Ynflat es corp d’aquests vents 

 30 volgué cantar un pasatje 

  y li va caure es formatje 

  qui·l parà s’altre en ses dents. 

 

  Perquè de mi no s’ofenga, 

  qui es paga d’elogis vans, 

 35 digues que li bes las mans 

  y, si és agut, que m’entenga. 
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Ms. G, 319; el text es basa en G. 

Samaniego pren la faula de La Fontaine (1984: 74), el qual l’adapta d’Isop (1984: 151) i 

Fedre (Aviano/Fedro 1998: 176). Es tracta d’una faula molt popular que ha estat objecte de 

nombroses reelaboracions literàries. Alfonso I. Sotelo, a la seva edició de Samaniego, 

esmenta que la faula va gaudir d’una àmplia difusió durant l’Edat Mitjana, concretament la 

localitza al Libro de los ejemplos, al Libro de Buen Amor, i a El Conde de Lucanor. 

 

ANOTACIÓ: 
2. estar més content que un ca amb un os: ‘estar molt satisfet de la possessió d’una cosa’ 

(DCVB, II: 762). 

10. pillar-lo: s’ha de llegir amb accent agut com correspon a la pronúncia mallorquina.  

11. aguardant: castellanisme ‘esperant amb impaciència’ (DCVB, I: 314). 

15. garbosa: castellanisme per ‘graciosa’; Moll documenta per primera vegada aquest mot a 

les poesies de Tomàs Aguiló i Forteza impreses el 1883; Roca utilitza aquesta paraula molt 

abans; per tant, suposaria la primera documentació coneguda d’aquest castellanisme (DCVB, 

VI: 846). 

23. cisne: castellanisme per ‘cigne’ introduït a la llengua catalana durant el segle XVIII 

(DCVB, III: 172).  

35. besar mans: ‘aplegar les mans sobre el pit en senyal de respecte’ (DCVB, I: 773). 

 

  APÈNDIX: 

  EL CUERVO Y EL ZORRO 

 

  En la rama de un árbol, 

  Bien ufano y contento, 

  Con un queso en el pico, 

  Estaba el señor Cuervo. 

 5 Del olor atraído 

  Un Zorro muy maestro, 

  Le dijo estas palabras, 

  A poco más o menos: 

   “Tenga usted buenos días, 

 10 Señor Cuervo, mi dueño; 

  Vaya que estáis donoso, 

  Mono, lindo en extremo; 

  Yo no gasto lisonjas, 

  Y digo lo que siento; 

 15 Que si tu bella traza 

  Corresponde el gorjeo, 

  Juro a la diosa Ceres, 

  Siendo testigo el cielo, 

  Que tú serás el fénix 

 20 De sus vastos imperios.” 

  Al oir un discurso 

  Tan dulce y halagüeño, 

  De vanidad llevado, 

  Quiso cantar el Cuervo. 

 25 Abrió su negro pico, 

  Dejó caer el queso, 

  El muy astuto Zorro, 

  Después de haberle preso,  

  Le dijo: “Señor bobo, 

  30 Pues sin otro alimento 

  Quedáis con alabanzas 

  Tan hinchado y repleto, 

  Digerid las lisonjas 

  Mientras yo como el queso.”  

 35 Quien oye aduladores 

  Nunca espere otro premio.   

  (Samaniego 2000: 337-338) 
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  ES CORP Y SA RABOUA 

 

  Demunt un abre frondós, 

  més content qu·un ca amb un os, 

  estava un corp amb un tros 

  de formatje ben gustós. 

 

5 Una raboua tot just 

  allà es trobava aturada, 

  que si l’hagués convidada 

  hauria admès de bon gust. 

 

  Estava badant tant d’ui, 

10 cercant a son mal remey, 

  y a l’instant per pillar-ley 

  trazà tot aquest embui: 

 

  «Amic meu! Com va la vida?» 

  li digué astuta y gojosa, 

15 «sa teua persona hermosa 

  està ben sana y lluïda. 

 

  No sé jo cap animal 

  de cuants ne volen per l’aire, 

  sense fer a ningun desaire, 

20 que puga dir que té igual. 

 

  Que no·s axí com t’ho dich? 

  Ni es pago real tan pintad, 

  ni es cisne tant celebrad, 

  des seu blancor jo me’n rich! 

 

25 Què més se pot desitjar? 

  Una habilidad tan sols 

  et falte perquè tu vols: 

  si aprenguesses de cantar...» 

 

  Inflat es corp de aquests vents 

30 volgué cantar un pasatje, 

  però, caiguent-li es formatje, 

  s’altre l’amparà em ses dents. 

 

  Perquè de mi no s’ofengue 

  qui es paga d’elogis vans, 

35 digues que li bes las mans, 

  y si és agut que m’entengue. 

          

   (Aguiló 1846: 5-6)  
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COMENTARI: 

La faula tracta un tema clàssic, amb àmplia difusió a la literatura medieval, que ha estat 

objecte de nombrosos estudis de literatura comparada (García 1995). Es tracta d’una faula 

agonal o de debat, el tema de qual és la intel·ligència; la guineu, animal astut per definició, 

aconsegueix que el corb perdi el formatge que porta al bec, perquè cau en el seu joc 

d’afalacs. Les diferències entre les diferents faules són, en aquest cas, escasses. La font de 

Roca és Samaniego, qui, a la vegada, adapta La Fontaine, la font del qual és Isop i Fedre. El 

relat evidencia perfectament el concepte de creació com a adaptació. 

La faula de Roca comença amb un corp que es troba damunt d’un arbre amb un tros de 

formatge (encara que Roca no digui explícitament) al bec. El poema de Samaniego s’inicia 

d’aquesta mateixa manera, amb quatre versos que Roca tradueix. La Fontaine usa només dos 

versos per expressar idèntic sentit, mentre que Isop ens introdueix un corb que, en lloc de 

formatge, porta un tros de carn. Fedre explica directament el tema, i inicia l’acció quan el 

corb es troba disposat a menjar-se el formatge.  

Entra en escena, a continuació, la rabosa. Roca necessita vuit versos per mostrar una guineu 

aturada, amb ganes de ser convidada a menjar formatge i, finalment, disposada a fer un parey 

d’embuis (vers 12è) per aconseguir la vianda; explica més que la resta d’autors la situació de 

l’animal astut, just abans de decidir fer la dolenteria; Aguiló, en fer la seva adaptació, millora 

l’expressió dels versos 9è al 12è, sense canviar-ne el contingut. Samaniego, amb dos versos, 

explica que la guilla ha estat atreta per l’olor i introdueix directament el parlament. També és 

l’olfacte el sentit que fa que l’animal de La Fontaine vegi el menjar i comenci el seu discurs. 

Isop, senzillament, fa veure la carn a la guineu i explica el que va dir en estil indirecte. 

Comença, ara, el discurs de l’animal intel·ligent. A Samaniego, és cortès, saluda primer, 

avisa que no és bon adulador, però que si el parlar de l’ocell fos tan bell com la seva figura, el 

corb seria l’au fènix. Aquest fragment és traducció literal del de La Fontaine. Roca dilata els 

elogis envers el corb: el considera persona garbosa, obsequiosa i plena de fantasia (versos 

14è-16è). A més, l’iguala en senyoriu al paó i al cigne (versos 22è-24è). Aquestes 

comparacions que Aguiló manté no es troben a la resta de composicions. Isop és molt més 

sobri i, com que explica la intervenció en estil indirecte, es limita a explicar que la rabosa li 

aplaudia la bellesa i la figura. Fedre, també, breu en paraules, elogia la lluentor de les plomes 

i la bellesa de la forma del corb. En aquesta intervenció Roca i Fedre deixen clar que saben 

que el corb no té una veu que iguali la resta de les seves qualitats, mentre La Fontaine i 

Samaniego fan que sigui la guineu qui demani al corb si la veu es correspon amb la seva 

figura.  

Continua la faula amb la reacció del corb. Samaniego escriu que, en sentir tan belles paraules, 

el corb va voler cantar i va deixar caure el formatge. La Fontaine expressa també l’alegria del 

corb per les paraules de la rabosa, que vol mostrar la seva dolça veu. Roca és més sarcàstic i 

s’avança a la sentència dient que el corb està ynflat d’aquests vents (29); aquest vers es 

correspon amb el de vanidad llevado de Samaniego. Els narradors comencen a intervenir en 

contra del corb. Isop diu que el corb va voler demostrar que, de veu, també en tenia i, deixant 

caure la carn, va grallar fortament. Fedre també comença a adjectivar de necio el corb. 

Resulta curiós, però que és Isop qui més clarament manifesta que el corb no canta sinó que 

crida.  

L’acció continua amb la guineu, que ha aconseguit el seu objectiu. Isop i Fedre fan fer via a 

les seves raboses. La d’Isop, llançant-se damunt el tros de carn, se’n va apoderar. La de 

l‘autor llatí: rápidamente, agarró la taimada zorra con ávidos dientes. La guilla de 

Samaniego no és tan ràpida igual que la de La Fontaine que, simplement, arreplega el 

formatge; la de Roca pren directament el formatge quan cau a l’altre animal. 

Continuam amb la sentència que Isop posa en boca de la guineu, en forma de retret i la fa 

repetir al narrador. Fedre fa sentenciar el narrador sobre el poder de la intel·ligència. La 

Fontaine fa més diàleg i inclou la intervenció en estil directe de la rabosa i la contesta del 

corb que assegura que no es deixarà elogiar vanament mai més. Samaniego omet la contesta 

del corb, i igual que la seva font reafirma la sentència amb el narrador que generalitza el fet, 

una vegada que la guilla ha pronunciat el seu discurs ofensiu. Roca, després de la caiguda del 
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formatge, passa directament a la sentència. La fa amb un to generalitzador i s’adreça al 

receptor demanant-li que no s’ofengui i utilitzant una fórmula de respecte envers ell. Aguiló 

adapta literalment el fragment. 

En resum, les diferents versions d’aquesta faula s’assemblen més que la majoria de faules. 

Roca pren el poema de Samaniego, ampliant-ne alguns fragments caracteritzadors del corb, 

allargant l’argumentació de la guineu i simplificant el final. Aquest el pren de La Fontaine, 

qui a la vegada adapta Isop i Fedre. Aguiló edita fidelment Roca millorant alguns aspectes de 

la forma sense canviar el contingut. 
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   [11] 

  

  SES AUFORGES 
 

 Emb una auforge en es coll, 

 me’n vatx sempre carragat. 

 Mes faltas hey duc darrera 

 y ses dels altres devant. 

5 Axí los puch veure es jep 

 y es meu, ells ja el miraran. 

 
 

Ms G, 319; el text es basa en G. 

Es tracta d’un poema que tradueix literalment Las alforjas de Samaniego. A l’igual que Ses 

moscas, que també és traducció literal, no apareix al recull d’Aguiló. El localitzam, però, a 

Isop (1984: 81), Fedre (Aviano/Fedro 1998: 218) i La Fontaine (1984: 59-61). 

 

 

ANOTACIÓ: 

1. «dur l’alforja al coll»  significa ‘viure previngut’ (DCVB, I: 494).  

 

 

APÈNDIX: 

 

 LA ALFORJA 

 

 En una Alforja al hombro 

 Llevo los vicios: 

 Los ajenos delante, 

 Detrás los míos. 

5 Esto hacen todos; 

 Así ven los ajenos, 

 Mas no los propios. 

  

 (Samaniego 2000: 357) 

 

 

COMENTARI: 

 

Aquesta faula es diferencia de la resta de composicions del recull perquè no tracta d’animals 

sinó de persones i perquè el cas es limita, senzillament, a una mena de sentència. De fet, Isop 

i Fedre ja donen aquesta estructura a les seves composicions. Fedre, per la seva banda, 

simplifica la faula d’Isop, la redueix a la mínima expressió. Totes dues coincideixen a cercar 

un mena de divinitat que crea els homes i que, en crear-los, els posa alforges. Isop parla de 

Prometeu, déu que utilitza el fang per modelar la vida humana, i Fedre esmenta Júpiter, que 

és la divinitat llatina més important. La Fontaine segueix Fedre, per tal com fa sortir Júpiter a 

la seva composició, a la qual, curiosament, apareixen animals a partir d’una mena de procés 

d’ampliació. El Júpiter del faulista francès escolta les queixes de diferents criatures i nota que 

totes elles critiquen les altres, els seus propis defectes. Fa un poema llarg amb una sentència 

dilatada i expressada en estil indirecte. Únicament aquest final de poema serà adaptat per 

Samaniego a la seva faula, que es resoldrà a través d’un estil molt directe i en primera 

persona. Roca tradueix literalment, vers per vers, Samaniego. Usa també un narrador en 

primera persona que explica el cas aplicant-se’l a ell mateix. El poema de Samaniego 

s’estructura en base a una sèrie d’antítesis: ajenos / míos, delante / detrás, ajenos / propios. 

Aquestes parelles de paraules de significat oposat són també utilitzades per Roca que, per una 

altra banda, intensifica el seu poema començant-lo amb una locució ‘dur l’alforja al coll’, que 

significa ‘viure previngut’. En els dos casos els quatre primers versos expliquen una vivència 

i els dos últims constitueixen la part més abstracta i generalitzadora. Els dos poemes usen la 
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primera i la tercera persona del present històric tot indicant una acció de llarga durada, 

mentre que Isop, per la seva banda, fa ús d’un pretèrit perfet que allunya allò que explica de 

qualsevol lector. Les composicions de Roca i Samaniego, a més, presenten els homes com a 

protagonistes de la faula: són els humans que no volen veure els seus propis defectes, mentre 

que Fedre, Isop i La Fontaine atribueixen aquest fet a una divinitat que exerceix, per aquesta 

causa, una mena d’acció protectora sobre els humans. Corrobora la traducció, la forma dels 

poemes de Roca i Samaniego. Roca fa una composició d’heptasíl·labs que rimen en assonant 

i amb rima masculina en els versos parells. Samaniego combina l’heptasíl·lab amb el 

pentasíl·lab, encara que no té en compte la rima. En definitiva, una simple lectura dels 

poemes de Samaniego i Roca confirma que aquest últim autor tradueix literalment el primer. 
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[12] 

SE LLETERA 

 

   Més qu·un Pasco de contenta, 

   va sortir una lletera,  

   molt ayrosa y falaguera; 

   garbosa, llesta y llaventa. 

 

  5 Una jerreta de llet, 

   du a vendre cuydadosa, 

   però s’està molt gojosa, 

   perquè té son conte fet. 

 

   Per llevar es cansament 

  10 y entretenir es camí, 

   comensa a esplicar axí 

   son alegre pensament: 

 

   «Aquesta llet, gastos nets, 

   em treurà més de cent sous; 

  15 vull comprar altres tants d’ous 

   qui m’han de fer cent pollets. 

 

   Cent gallinas al present, 

   com cent galls d’indi tindré, 

   par a Nadal las vendré, 

  20 y compr un porc al moment. 

 

   Menjant a no poder més, 

   dins poc tems engrexarà, 

   y qui·l me voldrà comprar, 

   li ha de costar bons doblers. 

 

  25 Luego hem pos a negociar, 

   jugant de l’ungla y del bec, 

   per replegar un talec, 

   qui no el podré sospesar». 

 

   En tant bon pas s’entrecuyta, 

  30 que tropesà, la pobreta, 

     y li caygué se jerreta. 

   «Riquesa per hont m·ets fuyta!»  

 

   Qui sol fer contes tot sol, 

   sens tenir a Déu present, 

  35 fabrica torras de vent, 

   o cassa ausellets al vol. 
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Jo sempre em recordaré 

d’un adagi qui fa vase:  

y diu qu’un conta fa s’ase, 

40 y s’altre el fa es traginer. 
 

 

Ms G, 319; el text es basa en G. 

La faula de la lletera és una de les més populars de la literatura universal. Ernesto Jareño, a la 

seva edició de Samaniego, explica que es pot localitzar a Calila e Dimma; a El Conde 

Lucanor, de Juan Manuel; a l’Auto de Mojina Méndez, de Vicente Gil; a La Fontaine; a 

Bonaventure de Périers i a Samaniego. Roca, naturalment, l’adapta de Samaniego, la 

contarella del qual manifesta moltes semblances amb la de La Fontaine. 

 

 

ANOTACIÓ: 

1. «Més content que un Pasco»: ‘locució que denota alegria’ (DCVB, III: 442). 

4. garbosa: vegeu la nota a [10], 15. Llaventa: ‘llesta, prompte en l’obrar’ (DCVB, VI: 980). 

8. conte: s’ha d’interpretar com a ‘compte’, ja que si es tractàs del significat de ‘contarella’’, 

que també escau al sentit, segurament usaria el barbarisme ‘cuento’, com fa Roca en altres 

ocasions, com per exemple al vers 4t del poema [22.1] Sas duas ratas. 

13. Aquest vers és traducció literal del 13è i 14è del poema homònim de Samaniego. Gastos: 

‘despeses’, castellanisme ja documentat al segle XVI (DCVB, VI: 21). 

14. sou: moneda antiga. Els sous s’usaren a Balears fins ben entrat el segle XIX, i fins i tot a 

principis del segle XX encara s’hi comptava (DCVB, X: 39). Roca, però, usa el terme ‘sou’ 

perquè rima amb ‘ou’, ja que en altres poemes no té cap problema per utilitzar el terme 

‘pesseta’, com per exemple al poema [51] un dia hem ve a demanar. 

24. bons doblers: es tracta d’una traducció literal de l’expressió buen dinero del vers 26è del 

poema de Samaniego. 

26. El modisme d’aquest vers deu estar relacionat amb «costar es bec i ses ungles», que 

significa ‘costar molt’ (DCVB, X: 615). 

29. s’entrecuyta: ‘es precipita’, es documenta al diccionari Alcover-Moll amb una referència 

a un poema de Roca (DCVB, V: 705). 

30. tropesà: castellanisme ja documentat al segle XVI per ‘ensopegar’ (DCVB, V: 34). 

35. No documentam aquesta expressió que podria ser traducció directa de la de Samaniego: 

‘palacios fabricas en el viento’.  

36. fa vasa: vegeu la nota a [3], 21. 

39-40. «un compte fa s’ase i s’altre es traginer»: significa que ‘qui fa els projectes pot quedar 

defraudat per qui els ha de dur a terme’ (DCVB, X: 422). 

 

 

APÈNDIX: 

 

 LA LECHERA 

 

 Llevaba en la cabeza 

 Una Lechera el cántaro al mercado 

 Con aquella presteza, 

 Aquel aire sencillo, aquel agrado, 

5 Que va diciendo a todo el que lo advierte 

 “¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!” 

 Porque no apetecía 

 Más compañía que su pensamiento, 

 Que alegre le ofrecía 

10 Inocentes ideas de contento, 

 Marchaba sola la feliz Lechera, 

 Y decía entre sí de esta manera:  

 “Esta leche vendida, 

 En limpio me dará tanto dinero, 

15 Y con esta partida 

 Un canasto de huevos comprar quiero, 
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 Para sacar cien pollos, que al estío 

 Me rodeen cantando pío, pío. 

 Del importe logrado  

20 De tanto pollo mercaré un cochino; 

 Con bellota, salvado, 

 Berza, castaña, engordará sin tino, 

 Tanto, que puede ser que yo consiga 

 Ver cómo se le arrastra la barriga. 

25 Llevarélo al mercado; 

 Sacaré de él sin duda buen dinero, 

 Compraré de contado 

 Una robusta vaca y un ternero, 

 Que salte y corra toda la campaña, 

30 Hasta el monte cercano a la cabaña”. 

 Con este pensamiento  

 Enajenada, brinca de manera, 

 Que a su salto violento 

 El cántaro cayó ¡Pobre lechera! 

35 ¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 

 Huevos, pollos, lechón, vaca y ternero.  

 ¡Oh loca fantasía, 

 Que palacios fabricas en el viento! 

 Modera tu alegría 

40 No sea que saltando de contento, 

 Al contemplar dichosa tu mudanza, 

 Quiebre su cantarillo la esperanza. 

 No seas ambiciosa 

 De mejor o más próspera fortuna, 

45 Que vivirás ansiosa 

 Sin que pueda saciarte cosa alguna. 

 No anheles impaciente el bien futuro; 

 Mira que ni el presente está seguro. 

 (Samaniego 2000: 205-206) 

 

 SA LLETERA 

 

 Més q·un Pasco de contenta 

 va sortir una lletera 

 molt airosa y falaguera, 

 garbosa, llesta y llaventa. 

 

5 Una gerreta de llet 

 duya a vendre cuidadosa, 

 y estava tota gojosa 

 tenint son conta fet. 

 

 Per llevar es cansament 

10  y entretenir es camí 

 comensà a esplicar axí 

 son alegre pensament: 

 

 «Aquesta llet, gastos nets, 

  treurà més de vint sous 

15 amb ells pug comprar cent ous 

 que m’han de fer cent pollets. 

 

 Cent gallinas al present 

 com cent galls d’indi tendré,  

 per a Nadal las vendré, 

20 y compr un porc al moment. 
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 Menjant a no porer més 

 dins poc temps engrexarà, 

 y qui el me voldrà comprar 

 ha de escopir bons doblers. 

 

25    Luego em pos a negociar, 

 y en llevar un poc en es bec 

 arrib a aplagar un talec 

 que no·l puga sospesar». 

 

 Dient axí tant s’entrecuità, 

30 que tropessà, la pobreta, 

 y li caigué sa jerreta: 

 «Riquesa, per hont m’ets fuita!» 

 

 Es qui fa contes tot sol 

 sens tenir a Déu present 

35 fabrica torres de vent, 

 o cassa aucellets al vol. 

 

 Jo sempre hem recordaré 

 d’un adagi qui fa vasa, 

 y diu, q·un contas fa s’asa, 

40 y s’altre el fa es traginer. 

 

 Aguiló 1846: 25-27) 

 

 

COMENTARI: 

Aquesta faula conta la següent anècdota: una dona surt de casa seva amb una gerra de llet per 

vendre. Aquesta situació inicial ocupa a Roca els primers vuit versos del poema, mentre que 

Samaniego n’utilitza dotze i La Fontaine, sis. La faula continua amb l’explicació dels 

pensaments que la dona té camí del mercat (segons Samaniego) o a la vila (segons La 

Fontaine), on du la llet a vendre. Mentre camina pensa en la possibilitat d’invertir els diners 

que n’obtindrà: comprarà ous, dels quals naixeran pollets, que una vegada grossos seran 

gallines, amb la venda de les quals comprarà un porc, que també serà venut. A partir d’aquí, 

per a Roca la dona es posarà a negociar (vers 28è), mentre que per als altres dos faulistes 

comprarà una vaca i un vedell (vers 30è de Samaniego i 25è de La Fontaine). De sobte, però, 

la lletera cau i trenca el càntir de la llet, amb la qual cosa també es trenquen tots els seus 

somnis. Després d’aquesta acció, que és narrada amb una gran celeritat, cadascun dels tres 

autors fa la sentència i les faules conclouen de manera semblant. Notam, d’aquesta manera, 

que l’estructura de les tres faules és, bàsicament, idèntica. 

Resulta característica la forma com cadascun dels tres autors descriu, a la primera part del 

relat, la lletera que protagonitza la història. Per a Roca, la lletera és una dona decidida i 

elegant: la descriu amb una certa idealització tant física com psicològica (va ayrosa, 

falaguera (vers 3r), garbosa, llesta, llaventa (vers 4t), és cuidadosa (vers 6è), camina gojosa 

(vers 7è) i més contenta que un Pasco (vers 1r). L’envolta d’una certa ingenuïtat en afirmar 

que ella fa aquestes cavil·lades per no avorrir-se del camí. Roca, en aquest primer moment, 

no ens deixa intuir res del que passarà al final i en fa una descripció del tot positiva. En 

aquest sentit hi ha una petita diferència amb Samaniego qui, en la seva tirallonga d’atributs 

inicials, ens deixa caure que té inocentes ideas (vers 10è): tot un avanç del desenllaç; l’autor 

castellà no és tan generós amb l’adjectivació i, a més, la fa una mica orgullosa: tothom que la 

saluda pel carrer rep per resposta un ¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! (vers 6è); a 

més, la seva lletera prefereix anar tota sola que amb altres persones que fan el mateix camí 

Porque no apetecía, / más compañía que su pensamiento (versos 7è-8è). Quant a la 

descripció física coincideix bàsicament amb la de Roca, encara que Samaniego hi afegeix que 

camina con presteza (vers 3r) i agrado (vers 4t). Però qui realment destaca el seu posat 
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elegant és La Fontaine que ens la descriu com a sortida d’un gravat: passa lleugera, porta 

faldeta curta, sobre el cap du un coixinet, que ella mateixa s’ha fet, i el pot de llet. La 

descripció psicològica, en canvi, no hi és tan present com en els altres dos autors. D’aquesta 

manera, s’accentua la presumpció de la dona que, tanmateix, i a diferència de les lleteres de 

Samaniego i Roca, no pot disposar del seu propi ‘negoci’ sinó que ha de passar comptes amb 

el marit dels guanys; un marit a qui haurà de demanar perdó després de trencar el pot i de qui, 

potser, rebrà una allisada (versos 26è-27è). Resulta curiós que la lletera de La Fontaine és 

l’única que té nom propi, Laieta, per al traductor català, i Perrete per al faulista francès 

(versos 1r i 22è), i que aquest nom li és dit en diminutiu, tot fomentant la seva ingenuïtat. 

Així mateix, és l’única lletera de la qual sabem què pensa una vegada que ha trencat el pot: 

s’acomiada dels tresors amb ull pansit (vers 26è). De fet, resulta una mica estrany que tant 

Roca com Samaniego no capgirin, una vegada trencada la gerra de la llet, aquesta descripció 

inicial tan generosa i positiva amb el nou estat anímic de la protagonista que, de fet, deixa de 

protagonitzar la història perquè ho faci el narrador. A més, durant tot el fragment en estil 

directe havien utilitzat el futur imperfet que dóna rotunditat a l’acte que la lletera desitja fer. 

Roca i Samaniego manifesten la seva compassió per la lletera amb expressions diverses. 

Hem de comentar, també, la intervenció en estil directe de la protagonista. Samaniego i Roca 

corren paral·lels pel que fa a la descripció de la compra dels ous, dels pollets i de les gallines. 

Així i tot Roca para major esment en l’obtenció de doblers i decideix que vendrà les gallines 

per Nadal, moment de l’any en què deuen tenir més demanda, mentre que un Samaniego molt 

més musical escoltarà a l’estiu el pio, pio (versos 15è-18è) dels pollets que també seran 

posats a la venda. La Fontaine fa preveure a la lletera que les guineus poden robar-ne alguns. 

Tanmateix, però, Roca tradueix expressions completes del faulista castellà evidenciant 

d’aquesta manera que té al davant el seu poema a l’hora d’escriure: Aquesta llet, gastos nets 

(vers 13è) es correspon amb esta leche vendida/ En limpio (versos 13è-14è), i també amb el 

porc guanyarà bons doblers (vers 24è) com buen dinero (vers 26è) havia d’obtenir 

Samaniego del seu garrí. 

Roca usa, òbviament, Samaniego a l’hora d’escriure, però, la dependència entre el poema 

d’aquest i el de La Fontaine és més que evident entre els versos 19è i 24è del poema del 

francès i del 25è al 36è del castellà ja que tenen en comú el fet d’introduir l’entrecuitada de la 

lletera a partir dels bots del ramat que compraran: la lletera comprarà una vaca i un vedell 

que botaran dins l’estable i d’aquesta manera, en tots dos casos, la lletera també bota i li cau 

el càntir. A més, tant un com l’altre, culminen la caiguda amb una enumeració de tot el que la 

lletera deixarà de tenir (ous, polls, gallines, porc, vaca, vedell) en una mena de recordatori de 

la contarella que Roca resumeix amb una sola paraula: riquesa (vers 32è). D’aquesta manera, 

i ja que l’estructura, el contingut i la comparació del lèxic així ho demostren, la faula de Roca 

depèn de la de Samaniego de la mateixa manera com la de Samaniego depèn de la de La 

Fontaine.  

La sentència adopta matisos diferents segons cada autor: Roca deixa ben clar, amb la seva 

típica manera de dir les coses, que no podem fer plans al marge de la realitat. Dóna 

credibilitat a allò que afirma a través d’un refrany, com ja és habitual en ell; deixa ben clar, a 

més, que és un refrany ‘que fa vasa’, és a dir, que és digne de ser tingut en compte. 

Tanmateix agafa de Samaniego l’expressió palacios fabricas en el viento (vers 38è), que 

tradueix com fabrica torres de vent (35) i que el traductor de La Fontaine anotava com 

edificar castells damunt la sorra. Samaniego fa una setència dilatada i poc hàbil i conclou 

que ni el present ni el futur estan clars. Fins i tot Ernesto Jareño, editor de Samaniego, 

esmenta la seva manca de didactisme en aquest cas. La Fontaine, enmig d’un discurs molt 

més grandiloqüent i filosòfic, per ventura poc adequat al contingut que en general tenen les 

faules, sentencia que encara que a vegades ens sentim el centre del món, qualsevol petitesa 

ens fa tornar a la realitat. La sentència de Roca s’adreça a un receptor poc determinat i 

abstracte, mentre que Samaniego la refereix a la lletera i La Fontaine l’envolta de referències 

que l’allunyen del receptor. 

Quant al metre utilitzat en cada cas hem d’esmentar que Roca fa deu quartetes heptasíl·labes 

de rima consonant creuada i que escriu el poema des d’un esquema mètric rigorós; aquest 

metre curt, juntament amb les abundants expressions populars, la concisió en allò narrat, 

l’adjectivació àgil i asintèntica del començament i la claredat de la sentència, fan que el seu 

poema sigui molt àgil, expressiu i didàctic. Roca, en aquest cas, demostra un domini perfecte 

dels recursos expressius. 
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Samaniego fa vuit estrofes de sis versos; els quatre primers rimen encadenats i els dos últims 

creuats. El vers 2n i 4t de cada estrofa són heptasíl·labs mentre que la resta són 

hendecasíl·labs. El llenguatge intenta ser més elevat i precís que el de Roca, i la sentència 

resulta molt més indirecta i abstracta, adreçada a la lletera, seguint el model molt més 

estilitzat i grandiloqüent de La Fontaine. Aguiló, per la seva banda, reelabora el poema de 

Roca millorant l’expressió d’alguns dels seus versos. 
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  [13] 

  

 ES LLOP Y SE CIGÜEÑA
 

 

 Ab grans bascas de mort, prop de l’últim suspir, 

 s’estava un ferós llop molt pròcsim a morir, 

 perquè un os travessad dedins se gargamella   

 ab tal dolor, la mort, per istants li atropella, 

5 que per tenir present un hàbil cirugià 

 daria de bon gust es dit gros de se mà. 

 Ab un conflicte tal, pensen los circustants, 

 provar, cadaú de ells, posar-i ses mans, 

 yntentant acertar la perillosa cura, 

10 y guañar bons doblers y se fama segura. 

 Però, per mala sort, veuran a s’enravés 

 que no merexen nom ni crèdit es barbés. 

 Se cigüeña arrisca una idea atrevida 

 que per poc li costa no menos que la vida, 

15 pues pasant el seu coll per dins el del llop, 

 en tanta prontitud com si fos beure un glop, 

 en so bec tregué s’os ab tanta abilidad 

 que tot aquell concurs quedà admirad. 

 El profesor, content, demana se propina, 

20 però es llop l’envestex y, si la m’endivina, 

 es bosinet més gros seria estat s’oreya. 

 Se cigüeña callà y tot antes ja heu veia, 

 perquè molt bé sabia es proverbi qui diu: 

 rentar es cap a s’ase y pèrder es llexiu; 

25 però escrigué aquest cas a llibres reservats, 

 perquè sia consol al qui servex ingrats.  

 

 
Ms G, 320-321; el text es basa en G. 

Aquest tema, a més de Samaniego i Aguiló, també apareix als reculls de faules d’Isop (1984: 

13-14) i Fedre (Aviano/Fedro 1998: 174). 

 

ANOTACIÓ: 

Títol: cigüeña: vegeu la nota al títol de [9]. 

1. «bascas de mort»: ‘molèsties intenses’ (DCVB, II: 341). «el darrer sospir»: ‘l’últim sospir 

de l’home abans de morir’ (DCVB, X: 25). 

8. «posar-hi les mans»: ‘prendre part en el treball amb l’actuació personal’ (DCVB, VII: 95). 

12. Els barbers antigament exercien la cirurgia menor (sagnies, aplicació de sangoneres, 

extracció de dents) (DCVB, II: 291). Roca insisteix repetides vegades en la desconfiança 

envers els professionals de la medicina del seu temps, entre els quals també deu incloure els 

barbers. 

19. profesor: en aquest cas es refereix a la cigonya, per tal com ha donat una lliçó d’enginy a 

tots els presents.  

22. antes: castellanisme per abans ja documentat el 1617 (DCVB, I: 713). 

24. rentar es cap a s’ase y perdre es lleixiu: es diu referint-se a la dificultat de persuadir o 

fer entrar en reflexió els estúpids (DCVB, VI: 937). 
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 APÈNDIX: 

 

 EL LOBO Y LA CIGÜEÑA 

 

 Sin duda alguna que se hubiera ahogado 

 Un Lobo con un hueso atragantado 

 Si a la sazón no pasa una Cigüeña. 

 El paciente la ve, hácela seña; 

5 Llega, y ejecutiva, 

 Con su pico, jeringa primitiva, 

 Cual diestro cirujano, 

 Hizo la operación y quedó sano. 

 Su salario pedía, 

10 Pero el ingrato Lobo respondía: 

 “¿Tu salario? Pues ¿qué más recompensa 

 Que el no haberte causado leve ofensa,  

 Y dejarte vivir para que cuentes 

 Que pusiste tu vida entre mis dientes?” 

15 Marchó por evitar una desdicha, 

 Sin decir tus ni mus, la susodicha. 

 Haz bien, dice el proverbio castellano, 

 Y no sepas a quien; pero es muy llano 

 Que no tiene razón ni por asomo: 

20 Es menester saber a quién y cómo. 

 El ejemplo siguiente 

 Nos hará esta verdad más evidente. 

 

 (Samaniego 2000: 212-213) 

 

 

 ES LLOP Y SA CIGÜEÑA 

 

 Ab grans bascas de mort, prop de s’últim suspir, 

 s’estava un fiero llop molt pròxim a morir, 

 perquè un os travessad dedins sa gargamella   

 li causa mil dolors, y tant ja l’atropella, 

5 que per tenir present un hàbil cirugià 

 donaria es caxal més robust y més sà. 

 Ab un conflicte tal, pensen los circustans, 

 de que cadaú aprov de posar-hi sas mans, 

 intentant acertar sa perillosa cura, 

10 y, guañant bons doblers, tenir fama segura. 

 Però per mala sort, véran a se’n revés 

 no ser dignes de nom, ni crèdit, es barbers. 

 Sa cigüeña, después, arriscant-se atrevida 

 esposà a gran perill no menos que la vida, 

15 pues passant el seu coll dins sa boca des llop, 

 en tanta prontitud, com si fos beure un glop, 

 en so bec tragué s’os, ab tanta habilidad, 

 que tot aquell concurs quedà molt admirad. 

 Es profesor, content, demana sa propina, 

20 però es llop l’envesteig, y si la m’andavina, 

 es bossinet més gros seria estat s’oreya. 

 sa cigüeña callà, que ja venir s’ho veya, 

 perquè molt bé sabia es proverbi qui diu: 

 Rentar es cap a s’ase y pèrder es llexiu; 

25 però escrigué aquest cas a llibres reservats, 

 perquè sigue consol a qui serveig ingrats. 

  

 (Aguiló 1846, 7-8) 
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COMENTARI: 

La faula del llop i la cigonya presenta l’esquema propi de les faules agonals o de debat, en 

què dos personatges mantenen una discussió. Es tracta d’una faula cínica de Fedre en què 

apareix el tema del poder i dels poderosos que ja havia estat tractat per Isop. Roca, tanmateix, 

pren la seva versió de Samaniego que, a la vegada la pren de La Fontaine. Això resulta 

evident només amb una lectura simple del títol ja que Isop i Fedre fan protagonitzar l’acció a 

un agró i una grua mentre que els altres tres usen directament una cigonya, popularment 

coneguda per la llargària del seu bec.  

Tots els relats expliquen el mateix argument amb alguns matisos diferenciadors que escau 

comentar ara: un animal de bec llarg (un agró, una grua o una cigonya) ajuda un llop que s’ha 

empassat un os a sobreviure; aquest, a canvi, no li dóna la paga convinguda perquè troba que 

la cigonya ha estat prou venturosa de sortir il·lesa de la boca del llop. Isop simplifica molt el 

relat i explica tota la faula en poques línies, tot fent incís en el tema de l’oferiment de paga 

del llop a qui li tragués l’os. Fa contestar el llop en estil directe, centrant així tota la 

importància a la seva intervenció. Després, un narrador omniscient però a la vegada objectiu 

fa la sentència passant del cas particular que acaba d’explicar a la seva generalització. 

Fedre, per la seva banda, i com és habitual, comença amb la generalització del cas, tot 

exposant que adreça la faula a aquells que esperen una recompensa. Després, presenta el llop 

vencido por un gran dolor que ofereix recompensa. Fedre insisteix en l’oferiment de la 

recompensa i també en el fet que la grulla se dejó persuadir por sus juramentos i reclamant 

el premio pactado por sus servicios. D’aquesta manera ens presenta una grua interessada que 

pensa en la pròpia recompensa i no en el benestar del llop. El relat acaba amb la intervenció 

en estil directe del llop. 

Samaniego segueix La Fontaine, i comença el poema amb l’explicació de la situació difícil 

del llop, que es troba en perill de mort. La cigonya és presentada com la solució als seus 

problemes; Samaniego la fa passar casualment pel lloc on es troba el llop moribund i ella, tot 

d’una, sense haver pactat prèviament la recompensa com passa en els faulistes clàssics, li 

extreu l’os del coll. Samaniego, en aquesta introducció al relat, parla de la cigonya en termes 

mèdics i la compara amb els cirurgians, tot qualificant el llop de pacient. En un sol vers la 

cigonya hizo la operación y quedó sano (vers 8è), destacant, d’aquesta manera, la celeritat i 

l’afecte de l’acció de l’animal fins ara benefactor. Roca, per contra, dramatitza molt més la 

situació del llop, pròcsim a morir (vers 2n) i desesperat fins al punt de voler donar el dit gros 

d’una mà a canvi de l’ajuda (vers 6è). Roca, en vers alexandrí, amb un estil cultíssim i un to 

greu, necessita sis versos dels vint-i-sis que té la seva composició per explicar aquesta 

situació inicial del llop, que Samaniego relata només en dos versos. Els sis versos següents 

del poema de Roca són dedicats a explicar que els presents (en cap altre relat s’explica que el 

llop es trobàs acompanyat) intenten posar remei a la situació per guañar bons doblers y se 

fama segura (vers 10è); aquesta motivació tan interessada, per tant, ens remet a Isop i a 

Fedre, però no a Samaniego. Tanmateix, però, aquesta relació deu ser casual o, en tot cas, 

resulta insuficient per afirmar que Roca pren com a model Fedre o Isop ja que tots dos fan 

actuar la cigonya per aconseguir diners, però, en cap cas, per aconseguir fama. El poema de 

Roca, a més, presenta una crítica als barbers, que exercien la medicina menor en el seu temps 

i que gaudien de molt poca popularitat entre el poble. A continuació la cigonya treu l’os al 

llop. Roca la qualifica d’atrevida i arriscada (vers 13è) creant una mena de suspens que ens 

pot dur a pensar que el llop pot actuar d’una altra manera. Així, la cigonya, amb la seva 

actuació aconseguí que tot aquell concurs quedà admirad (vers 18è); per tant, aconseguí 

l’objectiu de la fama abans esmentat. Com que cap dels altres poetes havia fet comparèixer 

tanta concurrència a vetllar la cigonya mentre salvava el llop, tampoc cap d’ells no deixa 

constància del reconeixement públic que rep. A més la qualifica de professor que demana la 

propina (vers 19è), és a dir, la gratificació voluntària i ja no el salario de Samaniego (vers 

11è), la paga concertada d’Isop o el premio pactado de Fedre. A Roca, el llop actua amb més 

violència que a la resta de casos: l’envestex y, si la m’endivina, /Es bosinet més gros seria 

estat s’oreya (versos 20è-21è). Recordem que en cap de les altres composicions l’amenaça 

del llop va més enllà de les paraules; és per això que el llop de Roca és més cruel, perquè 

respon amb violència a qui l’ha alliberat de la mort segura. A més, Roca usa el datiu 

possessiu, posant-se a ell mateix com a narrador dins la faula, com si la cigonya fos propietat 

seva en una mena d’actitud de defensa de l’animal. No li ha calgut, a Roca, fer parlar el llop 

en estil directe per donar contundència a la idea expressada; ha aconseguit transmetre la 
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sensació de por que fa el llop a través d’aquestes altres accions. Passam ara a la cigonya que 

resulta que ja preveia que això li podia passar perquè sabia un proverbi que en parlava; ens 

trobam novament davant les locucions o frases fetes com a autoritat, que Roca presenta 

sempre com a veritats absolutes. A més, la cigonya encara escriu el cas perquè altres en 

puguin prendre exemple; per tant, deixa ben clar l’escarment i intenta alliçonar la resta de la 

humanitat. 

 En resum, Roca fa una versió bastant lliure del poema de Samaniego. En varia 

l’estructura i afegeix molts de matisos de caracterització als personatges a la vegada que 

aporta accions pròpies que donen molta vivesa i agilitat a la faula, dotant-la d’una gran 

versemblança. Fa un relat molt perfecte i coherent que supera l’original. A més, canvia el 

tema, els diners deixen pas a la vanitat com a mòbil. Aguiló varia només en algunes paraules 

de determinats versos el poema, per tal de fer-lo més entenedor i de millorar la forma. 
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     [14] 

     

     ES CAVALL 

 

Diuen que no és conegut, 
 es bé, fins que l’han perdut. 

 Es proverbi heu diu axí, 

 y jo també heu diré aquí, 

5 y per fer-o més estrañy 

 vaje en fàbula y refrañy. 

 Se referex qu·un cavall 

 servia, sense traball, 

 un capità de Dragons; 

10 y pos, luego, masions, 

 que ningú d’aquell país 

 li guañava de feliz. 

 De gras, es pèl li lluïa; 

 ordi, tant com ne volia, 

15 qu·es señor per pròpias mans 

 li donava per istants. 

 Ninguna pena pasava, 

 perqu·es señor l’estimava 

 tant, que no podia pus: 

20 basta prou fos andalús, 

 en Banieca celebrad; 

 no crec que fos baratad, 

 si no el dugués cap per terra, 

 se por d’anar a la guerra. 

25 Volgué mudar de señor, 

 y lo va ser posterior, 

 un traginer de garrot: 

 comensà a tastar s’asot, 

 que no havia tastat may, 

30 sols no li dàvan espay  

 de menjar un poc de paya; 

li parexia rondaya 
 l’antigua felicidad, 

 cuant se veié maltractat, 

35 consumit tot el seu grex, 

 a cad·anca un bon esquex, 

 se pell qui li caia a trossos, 

 y pes xaps mostrava els ossos. 

 A tal estat va arribar 

40 qu·encare va imaginar 

 que millorava de sort, 

 cuant arribà a caure mort. 

 Tu qui estàs damunt se lluna 

 per què vols millor fortuna? 

45 No coneis es bé que tens! 

 Mira, si et cau de ses dents, 



 239 

 después, te’n panadiràs. 

 Tant mal ta parex qu·estàs? 

 Pasas traball? Axò és droga! 

50 Qui està bé que no se moga. 
 

 

Ms G, 321-322; el text es basa en G. 

Isop també tracta aquest tema en la composició titulada L’ase i l’hortolà (1984: 29). 

 

 

ANOTACIÓ: 
1-6. Aquests versos són traducció del començament de La mona, una faula d’Iriarte: 

“Aunque se vista de seda, /La mona, mona se queda.”/ El refrán lo dice así; / yo también lo 

diré aquí, / y con esto lo verán / en fábula y en refrán (Iriarte 1988:  166). 

5. fer-o: s’ha de pronunciar amb accent agut tal i com es fa en la pronúncia mallorquina. 

9. Els dragons eren soldats de cavalleria pesada que duien sabre i arma de foc i que lluitaven 

tant a cavall com a peu (DCVB IV: 590). 

21. Babieca: nom que a la literatura castellana rep el cavall de l’heroi medieval el Cid 

Campeador. 

27. traginer de garrot: ‘el qui porta les mercaderies a l’esquena d’una bístia’ (DCVB, X: 

422). 

43-44. Roca utilitza aquesta mateixa expressió al poema [18] Es dos galls baraiadisos: Axò 

és perquè vejem que ni se lluna / se veu tan inconstant com se fortuna (versos 19è-20è).  

49. Axò és droga!: significa que és de mal gust, en sentit figurat, de poca consideració, com 

mal gust tenen generalment les drogues emprades en medicina (DCVB, IV: 605).  

 

APÈNDIX: 

 

  EL ASNO Y JÚPITER 

  “No sé cómo hay Jumento 

  Que, teniendo un adarme de talento, 

  Quiera meterse a burro de hortelano. 

  Llevo a la plaza desde muy temprano 

 5 Cada día cien cargas de verdura, 

  Vuelvo con otras tantas de basura, 

  Y para minorar mi pesadumbre, 

  Un criado me azota por costumbre. 

  Mi vida es ésta; ¿qué será mi muerte, 

 10 Como no mude Júpiter mi suerte?” 

  Un Asno de este modo se quejaba. 

  El dios, que sus lamentos escuchaba, 

  Al dominio le entrega de un tejero.  

  “Esta vida, decía, no la quiero: 

 15 Del peso de las tejas oprimido, 

  Bien azotado, pero mal comido, 

  A Júpiter me voy con el empeño 

  De lograr nuevo dueño.” 

  Envióle a un curtidor; entonces dice: 

 20 “Aun con este amo soy más infelice. 

  Cargado de pellejos de difunto 

  Me hace correr sin sosegar un punto, 

  Para matarme sin llegar a viejo, 

  Y curtir al instante mi pellejo.” 

 25 Júpiter, por no oir tan largas quejas, 

  Se tapó lindamente las orejas, 

  Y a nadie escucha, desde el tal pollino, 

  Si le hablan de mudanza de destino. 

  Sólo en verso se encuentran los dichosos, 

 30 Que vienen ni envidiados ni envidiosos. 

  La espada por feliz tienen al arado, 
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  Como el remo a la pluma y al cayado; 

  Mas se tiene por míseros en suma 

  Remo, espada, cayado, esteva y pluma. 

 35 Pues ¿a qué estado el hombre llama bueno? 

  Al propio nunca; pero sí al ajeno. 

               (Samaniego 2000: 275-276) 

 

 ES CAVALL 

Diuen que no és conegut 

 es bé fins que l’han perdut: 

 es proverbi heu diu axí, 

 y també heu diré jo aquí. 

5 Se refereix que un cavall 

 servia sense traball 

 a un capità de Dragons, 

 y pos luego massions 

 que ningun d’aquell país 

10 li guañava de feliz. 

 De gras, es pèl li lloïa; 

 ordi, tant com ne volia: 

 qu·es señor en propis mans 

 ni donava per istans. 

15 Ninguna pena passava 

 perquè es señor l’estimava, 

 basta prou fos andaluz. 

 Finalment, no dig res pus, 

 sinó qu·estich persuadit 

20 que en so Babieca del Cid 

 no s’hauria baratat 

 un cavall tan regalad. 

 Però el duya cap per terra, 

 sa por d’anar a la guerra. 

25 Per fogir d’aquest temor 

 volgué mudar de señor, 

 y sense perdre parer 

 es posà bax des poder 

 d’un traginer de garrot. 

30 Comensà a tastar s’assot, 

 que no havia tastat may, 

 sols no li dàvan espay  

 de menjar un poc de paya. 

Li parexia rondaya 

35 s’antiga felicidad, 

 cuant se veya maltractat, 

 consumit tot el seu grex, 

 a cada anca un bon esquex, 

 sa pell que li caya a trossos, 

40 y per tot mostrant ets ossos: 

 a tal miseri passà 

 que encare s’imaginà 

 que millorava de sort, 

 cuant arribà a caure mort. 

45 Tu qui estàs demunt sa lluna 

 per què vols altra fortuna? 

 Si la que tens no te agrada 

 vivint a la regalada 

 per algun poc que molesti, 

50 seràs com aquesta besti 

 que sortí d’un bon estat 

 per passar a un desgraciat. 
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 Déu hem conserv mon señor 

 per no caure amb un pitjor. 

 

 (Aguiló 1846: 27-29) 

 

 

COMENTARI: 

Fins ara hem explicat faules de Roca treballades des de la fidelitat absoluta a Samaniego. Hi 

ha una faula però, Es cavall, en què Roca fa una versió pròpia d’un tema clàssic de 

Samaniego, El asno y Júpiter. L’autor castellà presenta un ase que, mitjançant l’ajuda de 

Júpiter, va canviant de situació; al començament de la faula es troba al servei d’un pagès, acte 

seguit Júpiter li dóna un teuler per amo; davant les seves queixes, el posa a les ordres d’un 

blanquer. Tanmateix l’ase no aconsegueix millorar la situació en relació a la que tenia 

inicialment. 

Roca, en canvi, presenta un ase que no necessita cap déu per canviar de propietari. Les 

diferents experiències per les quals passa aquest ase són completament diferents de les que 

viu l’animal de Samaniego. Inicialment es troba a les ordres d’un capità de Dragons, i a 

diferència de l’ase de Samaniego, des del primer moment l’ase de Roca és molt ben tractat 

per aquest propietari, encara que la por d’anar a la guerra li fa venir l’ànsia de canviar de 

senyor. Precisament, aquesta por ens remet al cavall de [23] S’ase y es cavall en què després 

d’un plany llarg de l’ase sobre la pròpia situació, aquest veu el cavall que parteix cap a la 

guerra i reconeix la injustícia de les seves queixes.  

El segon propietari de l’ase fou un traginer que, naturalment, el maltracta. Després d’això, 

l’autor fa una reflexió sobre la fortuna, que és mutant, com la lluna, i que ja trobàvem al 

poema [18] Es dos galls baraiadisos. Per tot això, podem afirmar que el poema Es cavall és 

una recreació a partir d’un procediment molt diferent dels utilitzats a la resta de textos. Es 

tracta d’una versió molt lliure del tema de Samaniego, en la qual Roca utilitza motius 

argumentals que ja ha utilitzat en altres faules.  

Però les faules de Roca no són les úniques que són refoses en aquesta composició. Hi ha un 

tema que resulta poc usual en la seva poesia. I és que Roca comença el seu relat manllevant 

sis versos a Iriarte, concretament al poema La mona (Iriarte 1998: 162): 

 

 «Aunque se vista de seda 

 la mona, mona se queda’. 

 El refrán lo dice así; 

 Yo también lo diré aquí, 

 Y con eso lo verán  

     En fábula y en refrán.»  

De fet, aquest és l’únic fragment del poema que manté correspondència amb el de Roca, 

encara que l’autor català li copia també la forma estròfica. 

En definitiva es tracta d’una versió molt lliure d’un tema de Samaniego elaborada a partir de 

materials diversos entre els quals destaquen els poemes del propi Roca a més d’algun 

fragment d’Iriarte. 
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   [15] 

 

   SE GUÀL·LARA 
 

  Per dins un camp de blat, ben descuydada, 

  una guàl·lara hermosa pasturava, 

  y cuant la pobre menos s’o pensava 

  se veu dins uns filacs embolicada. 

 

 5 «Ay, trista de mi!», diu, «Ay, desgraciada! 

  Cuant alegre ha poc tems que jo cantava, 

  la fortuna enemiga hem preparava 

  la mia perdició, tan desastrada. 

 

  Y per què tan indigna desventura? 

 10 Y per què sort tant trista y tant funesta? 

  Per un granet de blat? Oh golosina!» 

   

  El desgraciat ausell fonc, per ventura, 

  el primer qui tengué sort com aquesta. 

  A cuants per un sol gust los ve gran ruina! 
 

 

Ms G, 322; el text es basa en G. 

Isop també tracta aquest tema a La Cogullada (1989: 321) 
 

 
APARAT CRÍTIC:  
11. El mot golosina és interlineat, sobre desventura, ratllat. 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. hermosa: «formosa», castellanisme introduït durant el segle XIX, concretament apareix en 

un document del 1842 (DCVB, VI: 518). Mitjançant aquest vers de Roca localitzam 

l’expressió 40 anys abans del que s’esmenta al Diccionari Alcover Moll. 

4. filacs: vegeu la nota a [9], 9. 

6-8: Estructura sintàctica mal travada, perquè hi ha interferència entre el sentit admiratiu del 

mot i el temporal. En aquest sentit, la versió de Tomàs Aguiló, que reproduïm a l’apèndix, 

impossibilita una lectura temporal de la primera frase: Cuant alegra ha poch temps que jo 

cantava,/ y sa cruel fortuna hem preparava/ sa meva perdicio tant desastrada. 

9-12. Aquests versos són traducció literal dels 13è al 16è del poema homònim de Samaniego. 

8. mia: ‘meva’; segurament, Roca utilitza com a cultisme aquesta forma arcaica i dialectal 

del possessiu (DCVB, VII: 409).  

11. golosina: vegeu la nota a [4], 6. Roca utilitza aquest mot perquè apareix al vers 16è del 

poema homònim de Samaniego que reproduïm a l’apèndix. 

14. ruina: ‘ruïna’; aquest mot s’ha de llegir sense la dièresi, és a dir, com a bisíl·lab per 

mantenir l’estructura mètrica del poema. 
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 APÈNDIX: 
 

 LA CODORNIZ  

 

 Presa en estrecho lazo 

 La Codorniz senzilla, 

 Daba quejas al aire, 

 Ya tarde arrepentida. 

5 “¡Ay de mi miserable 

 Infeliz avecilla, 

 Que antes cantaba libre, 

 Y ya lloro cautiva! 

 Perdí mi nido amado, 

10 Perdí en él mil delicias, 

 Al fin perdílo todo, 

 Pues que perdí la vida. 

 ¿Por qué desgracia tanta? 

 ¿Por qué tanta desdicha? 

15 ¡Por un grano de trigo! 

 ¡Oh cara golosina!” 

 El apetito ciego 

 ¡A cuantos precipita, 

 Que por lograr un nada,  

20 Un todo sacrifican! 

 

  (Samaniego 2000: 168) 

 

 

 

 LA GUÀTLARA 

 

 Per un camp de rostoy, ben descuidada, 

 una guàtlara hermosa pasturava, 

 y cuant la pobre menos s’ho pensava 

 se veu dins uns filats embolicada. 

 

5 «Mesquineta de mi!» clamà enfadada, 

 «Cuant alegra ha poch temps que jo cantava, 

 y sa cruel fortuna hem preparava 

 sa meva perdició tant desastrada! 

 

 Y per què tan sensible desventura? 

10 Per un granet de blat! Oh cuan funesta 

 y cara ha estat sa meua golosina!» 

 

 Es desgraciad aucell fonch, per ventura, 

 es primer que tengué sort com aquesta? 

 A cuants causa un sol gust semblant ruïna! 

 

  (Aguiló 1846: 7) 
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COMENTARI: 

Localitzam aquesta faula a Samaniego i Isop, però no la trobam als volums de Fedre i La 

Fontaine. Analitzarem, a continuació, els petits canvis que Roca opera sobre el poema de 

Samaniego. 

L’estructura de la faula de Roca és la següent: a la situació inicial una guàtlera pastura 

tranquil·lament pel camp (versos 1r-2n); acte seguit, aquesta cau en uns filats (versos 3r-4t), i 

es plany de la seva situació en estil directe (versos 5-11è). Els tres últims versos es dediquen 

a generalitzar el cas amb la sentència.  

Roca reprodueix l’argument de Samaniego, encara que aquest allarga el plany de la guàtlera 

des del tercer vers fins al setzè, en estil directe, per continuar amb la sentència que ocupa els 

tres versos finals. Tot i aquestes semblances evidentíssimes les faules de Roca i Samaniego 

presenten matisos diferenciadors. D’entrada, la faula de Roca comença explicant la situació 

de la guàtlera abans de l’incident, cosa que Samaniego no fa. D’aquesta manera, podem 

afirmar que la situació inicial de Samaniego correspon a la primera acció de Roca: la 

tranquil·litat amb què passejava la guatlla de Roca contrasta amb la seva nova situació 

(‘embolicada’ en uns filats); aquest contrast entre els dos estats es veu a Samaniego a través 

d’una antítesi que, curiosament, a Roca, acostumat a usar aquesta figura pròpia del 

conceptisme barroc, no apareix: antes cantaba libre / y ya lloro cautiva (versos 7è-8è). 

Aquest fet tindrà una especial importància en relació a la moralitat de la faula. De fet, la 

situació inicial que ens mostra Roca (una guàtlera ‘descuidada’, pasturant) fa pensar que el 

seu ocell ha estat capturat per culpa de la pròpia distracció, i, per tant, morirà perquè és golós, 

però sobretot perquè és despreocupat. El relat de Samaniego, per contra, insisteix únicament 

en el grano de trigo, que representa la golosia i que l’ha duit a caure en els filats. Així, encara 

que normalment les faules expliquen una història que té com a resultat la inversió d’una 

situació inicial, Samaniego ens dóna una situació inicial que no s’inverteix, sinó que basa en 

ella el plany de l’animal, que desencadena la moralitat. En tots els casos, però, la sentència 

final és contundent i s’expressa en termes semblants: Roca usa una interrogació retòrica i una 

exclamació, mentre Samaniego ho fa amb una exclamació més llarga i amb termes 

contundents. 

Curiosament, aquesta composició només compta amb un personatge que és víctima de si 

mateix: la guàtlera. En totes les mostres el to de la composició és seriós i l’estil narratiu que 

s’utilitza per descriure les diferents parts coincideix: les dues faules en vers s’introdueixen 

per un narrador omniscient que dóna pas al plany de l’ocell, després del qual el narrador 

reapareix per fer la moralina. Tanmateix, però, la dependència lèxica del poema de Roca 

respecte del de Samaniego és especialment evident durant la intervenció de l’ocell: Ay, trista 

de mi! Ai, desgraciada! (vers 5è) es correspon amb Ay de mi miserable, infeliz avecilla (vers 

5è-6è). També és clar el paral·lelisme entre alegre ha poc tems que jo cantava (vers 6è) i 

antes cantaba libre (vers 7è) o entre Per un granet de blat? Oh golosina (vers 11è) i ¡Por un 

grano de trigo! / ¡O cara golosina! (versos 15è-16è). En aquest sentit, hem d’apuntar, a més, 

que l’edició d’Aguiló qualifica, igualment que Samaniego, de cara, la golosia, encara que no 

apareixia aquest adjectiu en la versió de Roca. Pel que fa a la resta d’intervencions que 

Aguiló opera sobre el poema de Roca tenen la intenció de fer el poema més precís; destaca el 

fet que canvia els articles literaris de l’original pels salats (sa cruel fortuna, vers 5è); 

modifica alguns termes: el camp de blat de Roca es converteix en un camp de rostoy (vers 

1r); la guàtlera no diu sinó que clama enfadada (vers 7è); la fortuna enemiga passa a ser sa 

cruel fortuna (vers 7è); la desventura que a Roca era indigna, a Aguiló és sensible (vers 9è) i 

els versos y per què sort tant trista y tant funesta? / Per un granet de blat? Oh golosina! 

esdevenen per un granet de blat! ¡oh cuan funesta / y cara ha estat sa meua golosina! 

(versos 10è-11è).  

El poema de Roca és un sonet de versos decasíl·labs de rima consonant. El to del sonet és 

elevat, dins el caràcter de poema popular que tenen les faules com a gènere; no hi ha lloc per 

als refranys i les locucions. Samaniego, amb un to igualment seriós, utilitza el romanç 

heptasíl·lab; per tant, un metre d’art menor, encara que ni la utilització del metre curt i d’un 

tipus d’estrofa menys travada no minven el to seriós a un poema que, formalment, és més 

popular. 

En conjunt, Roca adapta Samaniego tot variant una mica l’estructura del poema, la qual cosa 

suposa un canvi elemental en la sentència; utilitza una estructura mètrica diferent que 



 245 

demostra la intenció culta de Roca, que aconsegueix transmetre el to seriós que també 

manifesta l’obra de Samaniego. Aguiló edita el poema de Roca intentant millorar una mica 

l’expressió i matisar el lèxic. En aquest cas, hi ha un terme que ens pot fer pensar que Aguiló, 

en editar Roca, tenia al davant l’obra de Samaniego. Isop, per la seva banda, fa una 

composició molt més concisa i objectiva.  
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[16] 

 

EL MILÀ 
 

 Una vida pasava escandalosa, 

 un milà qui no en feya cap petjada, 

 cuant rendit de una febra contagiosa, 

 prop de si, ja mirava se ruxada. 

5 De cada dia es féu més parillosa, 

 se febra que passà a ser continuada; 

 tant que per vèurer cert que se moria 

 no havían menester filosofia. 

 

 Comensava a fer se farina blana, 

10 sorprès del gran temor qu·el cor aterra, 

 perquè anava a la mort de mala gana, 

 més que si fos estat anar a la guerra. 

 Per tot es cos li pren fret de terciana, 

 cuant se veié en sos peus davall se terra. 

15 Y jo lo crech molt bé, pues cadascú 

 procura conservar es número u. 

 

 En so darrer baday entre ses dents 

 ab uns termes semblants digué a se mare: 

 «Preniu els atapins, partiu correns, 

20 al temple del gran Jové, dels déus pare, 

 suplicau-li que·m mir ab uis clements, 

 podrà ser que trobeu remey encare; 

 o, si no, sense vel, valga la vela 

 es mitx d’un muladar sense candela». 

 

25 «Si no tens altre medi qui servesca», 

 se mare prest respon, «estàs volat! 

 Ab quina cara vols tu que comparesca 

 a demanar salud per un malvat? 

 Are ja no és posible qu·impedesca 

30 es càstic que ja tens amenasat. 

 Si tu anutjas al qui et pot ajudar 

 cuant l’hauràs menester no et servirà». 
 

Ms G, 322-324; el text es basa en G. 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. «no fer petjada bona»: ‘obrar molt malament, no fer res de bo’ (DCVB, VIII: 543). 

8. Roca simplifica les referències a les autoritats en medicina de la faula homònima de 

Samaniego: Ni a Galeno ni a Hipócrates leía, / A bulto conoció que se moría (versos 5è-6è).  

9. fer se farina blana: ‘resignar-se’ (DCVB, V: 746). 

13.‘Prendre fred de terciana’: és ‘prendre fred de febre terçana’; es tracta d’unes febres 

intermitents que es produeixen cada dos o tres dies (DCVB, V: 772). 

14. ‘veure’s peus davall terra’: ‘veure’s en perill imminent de mort’ (DCVB, VIII: 544). 

16. procura conservar es número u: el ‘número u’ en sentit figurat és allò prioritari, en 

aquest cas significa ‘la vida’.   
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19. ‘prendre els atapins’: ‘partir’ (DCVB, II: 108). 

20. Jové: ‘Júpiter’ (DCVB, VI: 781). 

21. clements: Roca pren aquest terme del vers 13è del poema homònim de Samaniego. 

23. vel: ‘remei’ (DCVB, X: 685). ‘fer vela’: ‘anar-se’n, partir’. 

24. muladar: ‘mular, conjunt de mules que estiren un carro’ (DCVB, 7: 643). Probablement 

fa referència al carro mortuori amb què el portaran a enterrar. 

23-24. La interpretació d’aquests versos podria ser: i si no, sense remei, moriré sense cap 

cerimònia. 

25. medi: castellanisme per ‘mitjà’ que apareix documentat al segle XVII (DCVB, VII, 320).  

28. malvat: Roca pren aquest terme del vers 12è del poema homònim de Samaniego. 

 

 

 

 

APÈNDIX: 

 

  EL MILANO ENFERMO 

 

  Un milano, después de haber vivido 

  Con la conciencia peor que un forajido, 

  Enfermó gravemente. 

  Supuesto que el paciente 

5 Ni a Galeno ni a Hipócrates leía, 

 A bulto conoció que se moría. 

 A los dioses desea ver propicios, 

 Y ofrecerles entonces sacrificios 

 Por medio de su madre, que, afligida, 

10 Rogaría sin duda por su vida. 

 Mas ésta le responde: ‘Desdichado,  

 ¿Cómo podré alcanzar para un malvado 

 De los dioses clemencia, 

 Si en vez de darles culto y reverencia, 

15 Ni aún perdonaste a víctima sagrada, 

 En las aras divinas inmolada?’ 

 Así queremos, irritando al cielo, 

 Que en la tribulación nos dé consuelo.    

    

 (Samaniego 2000: 246) 

 

 

   ES MILÀ 

 

 Un milà que en sa vida feu petjada, 

 pitjor que carn de chinca trist es veya, 

 pues ferit de una flecha envenenada 

 escapar-se’n de aquella ja no creya. 

5 Prop de sa pell mirava sa ruxada, 

 y des càstigs del cel ja no se’n reya, 

 que començava a fer sa farina blana, 

 perquè anava a la mort de mala gana. 

 

 S’últim baday casi en es bec tenia, 

10 y amb uns termes semblans parlà a sa mare: 

 «Preniu ets atapins, correu, feis via! 

 Acudiu en es déus, mirau si encare 

 tendrà remey sa meua malaltia, 

 o bé si cualcun d’ells per mi es declara, 

15 pues que ja hem veig devant la mort funesta, 

 y es corps de sa meua carn fan festa». 
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 «Si altre medi no tens, estàs volad», 

 li respongué sa mare: «Axò és justici! 

 Com vols que alcans salud per un malvat 

20 que no ha dexat passar per alt cap vici? 

 Quanta víctima hauràs arrebatad 

 de devora s’altar des sacrifici?  

 Y are, tu, com del cel esperas res 

 si a qui het pot ajudar tant l’has ofès?» 

   

 (Aguiló 1846: 22-23) 

 

 

 

 

COMENTARI: 

El relat del milà apareix al reculls de Samaniego i de Roca. A més, la versió d’Aguiló aporta 

diferències significatives respecte a la de Roca que també cal comentar, ja que ens remeten a 

Samaniego. 

La faula explica com en un espai i en un temps remots, un milà, que havia passat una vida 

escandalosa, es veu prop de la mort. Per això, envia sa mare a demanar clemència als déus, 

però ella no hi vol anar perquè considera que no està bé demanar ajuda per un malvat. A 

partir d’aquí apareix la sentència. 

Aquest argument és idèntic en els dos autors encara que Roca fa un poema de trenta-dos 

versos, quatre octaves reials decasíl·labes de rima encadenada; per tant, de metre culte, 

mentre que Samaniego resol un contingut idèntic en devuit versos decasíl·labs i heptasíl·labs 

que rimen aparellats, amb la qual cosa el poema resulta molt més popular. Roca s’estén més 

en l’explicació de determinats passatges que tot seguit comentarem. 

A la situació inicial (versos 1r-6è), Samaniego ens presenta amb certa ironia un milà 

moribund: ni a Galeno ni a Hipócrates leía, / a bulto conoció que se moría (versos 5è-6è). 

Roca, per contra, no el mostra des del primer moment a punt de morir, sinó que el fa 

emmalaltir lentament: cuant rendit d’una febra contagiosa / prop de si ja mirava se ruxada. / 

De cada dia es féu més parillosa / se febra que passà a ser continuada (versos 3r-6è). A més, 

resumeix la referència de Samaniego i adopta un to també irònic: tant que per vèurer cert que 

se moria / no havían menester filosofia (versos 7è-8è). Aguiló, en la seva adaptació del 

poema de Roca, explica en una sola octava allò que Roca relata a les dues primeres, i torna a 

Samaniego tot presentant directament l’animal moribund, per causa però d’una flecha 

envenenada (versos 1r-4t). La segona octava reial de Roca, però, continua insistint en el 

mateix tema (Samaniego no resulta, en aquest cas, tan reiteratiu) i demostra que el milà 

anava a la mort de mala gana (vers 11è); d’aquesta manera, si incideix en la major 

desesperació del protagonista, la decisió de no ajudar-lo per part de sa mare resulta molt més 

dura. A la vegada, la malaltia continua progressant, el milà pren fred de terciana i es veu en 

sos peus davall sa terra (versos 13è-14è). Tanmateix, en aquest punt, el narrador explica en 

primera persona als dos versos següents que és completament lícid i comprensible que el milà 

intenti de salvar-se de totes les maneres possibles (versos 16è-17è). Entretant, el Samaniego 

narrador no apareix; tots aquests matisos del poema de Roca resulten una amplificació del de 

l’autor castellà, la versió simplificada del qual és la que recull Aguiló. 

A més, Samaniego explica el que sent el milà en estil indirecte: A los dioses desea ver 

propicios, / Y ofrecerles entonces sacrificios / Por medio de su madre, que, afligida, / 

Rogaría sin duda por su vida (versos 7è-10è); de qualsevol manera és el narrador qui explica 

l’acció i, encara, ho fa en condicional per fer més remota la possibilitat de qualsevol curació 

per al milà. Roca, en aquest cas, es decanta pel costat més dramàtic de l’assumpte i, a la 

tercera octava, posa en boca del milà la petició que fa a sa mare: preniu els atapins, partiu 

correns, / al temple del gran Jové, dels déus pare, / suplicau-li que·m mir ab uis clements / 

podrà ser que trobeu remey encara (versos 19è-22è). Aquesta petició, en estil directe, en 

imperatiu, plena de frases que indiquen precipitació i amb el verb ‘suplicar’ resulta molt més 

desesperada que la de Samaniego. Els versos següents continuen, a més, accentuant el to 

dramàtic de l’assumpte ja que el milà hi declara que, si no aconsegueix ajuda, ell morirà sol i 

sense cap cerimònia (versos 23è-24è). Aguiló també posa aquesta súplica en boca del milà: 
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«Preniu ets atapins, correu, feis via, / acudiu en es déus, mirau si encare / tendrà remey sa 

meua malaltia, / o bé si cualcun d’ells per mi es declara, / pues que ja hem veig devant la 

mort funesta, / y es corps de sa meua carn fan festa». (versos 11è-16è). 

A continuació, en tots dos autors intervé la mare per indicar que no pot intercedir pel fill. A 

Samaniego, amb un to més seriós, la mare tracta el fill entre la compassió i la clarividència, 

tot qualificant-lo de desdichado (vers 11è) i sembla que no veu possible cap solució: ¿Cómo 

podré alcanzar para un malvado/ de los dioses clemencia? (versos 12è-13è); i després es 

refereix a alguna malifeta del milà que desconeixem: si en vez de darles culto y reverencia,/ 

ni aún perdonaste a víctima sagrada / en las aras divinas inmolada? (versos 14è-16è), 

malifeta que, per altra banda, resulta semblant a la d’Aguiló: quanta víctima hauràs arrebat / 

de devora s’altar des sacrifici (versos 21è-22è). La mare del milà de Roca, per contra, no es 

compadeix del seu fill i sembla que troba que el que li passa és justament el que es mereix, 

afirmació molt despietada venint d’una mare que veu el fill en el llit de mort; Roca, en aquest 

cas, torna ser senticiós i dur: «Si no tens altre medi qui servesca,» / se mare prest respon: 

«Estàs volat / ab quina cara vols tu que comparesca / a demanar salud per un malvat?» 

(versos 25è-28è). A més els dos versos finals, que sintetitzen la intervenció de la mare, tenen 

tota la força de la sentència: Si tu anutjas al qui et pot ajudar / cuant l’hauràs menester no et 

servirà (versos 31è-32è). Aguiló fa la sentència en termes semblants i també la posa en boca 

de la mare: Y are, tu, com del cel esperas res / Si a qui het pot ajudar tant l’has ofès? (versos 

23è-24è). Samaniego resumeix la faula a través del narrador: Así queremos, irritando al 

cielo,/ Que en la tribulación nos dé consuelo (versos 17è-18è). 

En resum, Roca fa una versió lliure de Samaniego del qual imita l’estructura del contingut 

però no els detalls: vesteix de nous matisos els personatges i dóna un to completament 

diferent a la seva intervenció; fa del milà un personatge que accentua el dramatisme de la 

situació i converteix la seva mare en una persona cruel. A més, Roca utilitza un llenguatge 

planer, farcit d’expressions populars i de col·loquialismes que donen molta vivacitat al relat. 

El to del poema és seriós i culte mercè al metre llarg. La dependència del model de 

Samaniego resulta, però, evidentíssima. 

Aguiló, per la seva banda, modifica l’expressió de la major part dels versos i aconsegueix un 

relat molt més concís que recorda més el de Samaniego. Manté l’octava reial de Roca, encara 

que sintetitza les dues primeres en una de sola. Fa les mateixes intervencions que Roca en 

estil directe, substitueix determinats modismes per uns altres i aclareix passatges que a Roca 

resulten d’interpretació difícil. 
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     [17.1] 

     

   SE GALLINA DELS OUS D’OR 

   

Dins son corral una dona, 
hey tenia una galina 

  qui cada dia, sens falta, 

  un ou tot d’or li ponia. 

 5 Contenta se bona jaya, 

  callava y s’entretenia, 

  replegant tots aquells ous, 

  arreu, axí com venían, 

  sens voler averiguar 

 10 si era sort o bruxaria, 

  y pensava que, en tal cas, 

  en es fregir ja heu veurían. 

  Are bé, podeu pensar 

  si prest se faria rica, 

 15 en tant bona truita d’ous 

  d’or masís y frecs del dia. 

  Però tota aquella pausa, 

  parex que no li cumplia, 

  y axí, per ser rica prest, 

 20 com diuen d’una envestida, 

  dins son cap tot ple de grins, 

  resol matar se galina, 

  que creia que dins s’overa, 

  hey tendria alguna móra, 

 25 qui rebentaria ab or 

  y serían unas Índias. 

  Y, sense més refleccions, 

  a la fi se determina 

  obrir-li es ventre ab prestesa: 

 30 ley regonex, ley registra; 

  però cuant no té remey 

  conex se seva avarícia. 

  Codiciosos! Avarientos! 

  Com voleu que vos o diga? 

 35 Si no voleu creure ab mi, 

  un refran tenc qui m’o fia: 

  qui tot o vol, tot o perd, 

  y qui se’n riu, que se’n riga. 

 
Ms G, 324; el text es basa en G. 

Isop presenta dues versions molt semblants d’aquesta faula: La dona i la gallina (1984: 112) 

i L’oca que feia els ous d’or (1984: 129); la faula també és a La Fontaine (1984: 85). Roca, a 

més, presenta dues versions d’aquesta mateixa faula. 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. galina: dialectalisme per ‘gallina’ (DCVB VI: 154). 

9. averiguar: castellanisme del segle XVII (DCVB II: 174). 
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12. Aquesta locució deriva de la que diu A fregir mos veurem que s’ulitza per indicar que a 

l’acabament es veurà el resultat positiu o negatiu d’un cosa (DCVB, VI: 49). 

16. Llegiu ‘frescs’. 

17. pausa: ‘lentitud’ (DCVB, VIII: 341). 

21. tenir el cap ple de grins significa ‘tenir idees exagerades’ (DCVB, VI: 411). 

24. Aquesta paraula trenca la rima assonant del poema. Seria millor utilitzar mina com fa 

Aguiló i reproduïm a l’apèndix. Roca usa el terme móra per la semblança que existeix entre 

aquesta fruita i la forma de la part de la gallina on es produeixen els ous. 

26. ‘ser unes Índies’: ‘tenir molt de valor’ (DCVB, VI: 637). 

29. Aquest vers és traducció del 7è del poema de Samaniego: Matóla, abrióla el vientre de 

contado. 

30. Ley registra: aquest verb també surt al vers 8è del poema homònim de Samaniego: Pero, 

después de haberla registrado. 

33. avarientos: aquest mateix adjectiu serveix per qualificar el protagonista del poema de 

Samaniego en el vers 4t. 

 

 

APÈNDIX: 

 

 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

 

 Érase una gallina que ponía 

 Un huevo de oro al dueño cada día. 

 Aún con tanta ganancia mal contento, 

 Quiso el rico avariento 

 5 Descubrir de una vez la mina de oro, 

 Y hallar en menos tiempo más tesoro. 

 Matóla, abrióla el vientre de contado; 

 Pero, después de haberla registrado, 

 ¿Qué sucedió? Que muerta la Gallina, 

10 Perdió su huevo de oro y no halló la mina. 

 

 ¡Cuántos hay que teniendo lo bastante 

 Enriquecerse quieren al instante, 

 Abrazando proyectos 

 A veces de tan rápidos efectos 

15 Que sólo en pocos meses, 

 Cuando se contemplaban ya marqueses, 

 Contando sus millones 

 Se vieron en la calle sin calzones. 

   

(Samaniego 2000: 331-332) 

 

 

 SA GALINA DES OUS D’OR 

 

 Dins son corral una dona, 

 hey tenia una galina 

 qui cada dia, sens falta, 

 un ou tot d’or li ponia. 

5 Contenta sa bona jaya, 

 callava y los componia, 

 arreu dins una cistella, 

 sense dir-ho a sas amigas. 

 Ja may volgué averiguar 

10 si era sort o bruxaria, 

 y pensava que en tal cas, 

 en es fregir ja heu veuria. 

 Are bé, pensau vosaltres, 

 si prest se faria rica, 
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15 en tant bona truita d’ous 

 d’or macís y frechs del dia. 

 Però tota aquella pausa 

 pareig que no li cumplia, 

 com si fortuna tan gran 

20 encare fos poca dicha, 

 y volent fer-se opulenta, 

 com díuan d’una envestida, 

 m’agafa s’animalet, 

 y resol dar-li d’espina, 

25 creguent-se que dins s’ouera 

 hey tendria alguna mina, 

 qui rebentaria ab or 

 y serían unas Índias. 

 Sense més calco li obri·s ventre, 

30 cuidadosa l’hey registra, 

 y cuant ja no té remey 

 conex sa seua avarícia. 

 Es malanats codiciosos, 

 en els qui res assacia 

35 foméntan una passió 

 que sovint los arruïna. 

 Y si no basta es meu crèdit, 

 un refranc tenc qui heu esplica: 

 qui tot ho vol, tot ho pert; 

40 y qui se’n riu, que se’n riga. 

 

  (Aguiló 1846: 9-10) 

 

 

COMENTARI: 

 

Roca fa dos poemes del mateix tema que tots dos tenen trets propis de la seva poesia. Quant a 

l’estructura hem de veure que Samaniego crea un poema de divuit versos, vuit dels quals 

pertanyen a la sentència. Roca, a la versió de Vàrias fàbulas, titulada Se gallina dels ous d’or, 

en fa trenta-vuit, i concentra la sentència en els sis últims, mentre que a la Miscel·lània 

Pasqual dóna la Fàbula de la dona y la gallina, que s’acosta més, en aquest sentit, a 

l’esquema de Samaniego, amb una sentència que ocupa tretze dels quaranta-quatre versos de 

la composició. 

Quant a la situació inicial, Samaniego ens introdueix a la història d’una manera molt ràpida i 

precisa: un home té una gallina que li pon un ou d’or cada dia. Roca converteix aquest dueño 

(vers 2n) de Samaniego en una dona vella (jaia) i la situa tranquil·lament a casa seva, dins 

son corral (vers 1r) al poema [17.1] Se gallina dels ous d’or, mentre que no ens delimita en 

quin espai es troba a la versió [17.2]. 

Quant als personatges, les dues protagonistes de Roca són prou diferents: a [17.1] Se gallina 

dels ous d’or, el narrador utilitza els dotze versos inicials per explicar què passa a la 

protagonista, que, previsora, decideix despreocupar-se per l’origen d’aquells ous i no dir-ne 

res a ningú. La Fàbula de la dona y la gallina [17.2], en canvi, ens dóna més informació 

sobre la dona: ens explica que era vídua i que tenia poc cabal (vers 3r), diu que l’abundància 

d’or la va fer rica per poc temps. A més, generalitza tot explicant que això sol passar sovint 

als afortunats (versos 13è-14è). Aquesta vídua, però, es dedica a malgastar aquests diners que 

ha obtingut amb els ous, per la qual cosa s’afegeix aquest matís de caracterització que la 

diferencia de la resta de protagonistes del mateix relat. A part d’això, resulta que ella ya per 

cercar doblers / discorre mil arbitres (vers 17è-18è), tret que no tenen tampoc la resta de 

protagonistes dels relats homònims. El narrador manifesta, a més, la seva opinió en relació a 

la necessitat d’anar estalviant els diners durant la vida de la gallina. 

En tots els casos és la impaciència el que traeix el propietari de la gallina. A la versió [17.1] 

Se gallina dels ous d’or, la dona decideix matar la gallina pensant trobar en el seu interior 

una móra que rebentàs en or. A [17.2] la Fàbula de la dona y la gallina hi cerca una mina 
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d’or (com a Samaniego i a Aguiló); a més, Roca qualifica la dona de codiciosa ximple (vers 

26è). I és que, en aquesta versió, la protagonista no es planteja seriosament quines 

conseqüències pot tenir la mort de la gallina. De fet la mata per ignorància: la matà sens 

conèxer / el dañ a què se arrisca (versos 29è-30è). Aquest tret, la irreflexió, és precisament 

contrari al que es manifesta en la dona de la versió manuscrita de Se gallina dels ous d’or, 

que després de moltes refleccions / a la fi se determina (versos 27è i 28è). Samaniego, per la 

seva banda, no insistia tant en aquest tema i fa que el propietari mati la gallina perquè es 

troba aun con tanta ganancia mal contento (vers 3r).  

L’operació de matar la gallina és poc detallada en tots els casos, ja que no té importància com 

a acció sinó per les conseqüències que se’n deriven. Totes les versions ho solen resoldre amb 

molts pocs versos per passar a explicar-ne els efectes. En general, immediatament la dona 

conex se seva avarícia ([17.1] Se gallina dels ous d’or, vers 32è). Encara que no sabem quina 

reacció provoca això en la dona; el narrador intervé subjectivament en la història per criticar 

l’excés d’ambició. A partir d’aquí comença la sentència: la versió de les miscel·lànies resulta 

més fidel a Samaniego en aquest cas, mentre [17.1] Se gallina dels ous d’or resulta més 

concentrada, encara que molt incisiva ja que s’adreça als codiciosos! Avarientos (vers 33è) i 

demana retòricament com voleu que vos o diga? (vers 34è). A més, aprofita per afirmar la 

credibilitat dels refranys, demanant al receptor que si no creu el que ell li diu, com a mínim, 

es refiï del refrany que també ho explica. Tanmateix, però, per contrastar amb la sentència 

directa d’aquesta versió, la de [17.2] Fàbula de la dona y la gallina resulta més 

generalitzadora i suau, més a l’estil de la de Samaniego i, en lloc d’utilitzar aquest vocatiu 

insultant abans esmentat, s’adreça als cobdiciosos amb un joc de paraules. 

Quant a la mètrica podem dir que en els dos poemes s’utilitzen formes mètriques pròpies de 

Roca. [17.1] Se gallina dels ous d’or usa el romanç heptasíl·lab, mentre que la [17.2] Fàbula 

de la dona y la gallina usa el romanç hexasíl·lab.  

En conjunt es tracta de dues versions d’una mateixa faula que no ens fan dubtar gens de la 

seva atribució a Roca. Totes dues manifesten semblances amb Samaniego a l’estil de les que 

localitzam a la resta de poemes i, entre elles, la major diferència es troba en la caracterització 

de la protagonista i en la mordacitat de la sentència. 
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[17.2] 

 

FÀBULA DE LA DONA Y LA GALLINA 

  

 Vivia pobrement 

 no sé hont una viuda, 

 qui entre son poc cabal 

 una polla tenia. 

5 Quant ensetà se posta 

 veu ab gran alegria 

 que de or masís, un ou, 

 li pon cada tres dias. 

 Si de l’or l’abundància, 

10 dins poc temps, la féu rica, 

 també de la Fortuna 

 poch tems se n’aprofita, 

 com són pochs los qu·ella alsa 

 qui no se precipítan. 

15 En vanidad y luco 

 gastave cuant tenia. 

 Ya per cercar doblers 

 discorre mil arbitres, 

 que no hey ha res que sòpria 

20 faltant economia. 

 Y en lloch de conservar 

 anciosa a la gallina, 

 y del fruit fer hacienda, 

 per si acàs se moria;  

25 pensant que dins son ventre, 

 la codiciosa ximple, 

 del preciós metal, 

 una mina hey hauria; 

 la matà sens conèxer 

30 el dañ a què se arrisca, 

 y sols se desventura 

 trobà en lloch de la mina. 

 D’aquí pendran exempla 

 los qui tenint per viure 

35 ab tota la desència 

 a son estat presisa, 

 malcontents ab se sort, 

 projectes imagínan 

 de vanas esperanzas 

40 que l’ambisió los dicta; 

 qu·a l’ídol de adquirir 

 sos caudals sacrifícan, 

 y perden lo que tenen 

 sercant lo que somían. 
 

 

Dos manuscrits A (VII: 139-140) i B (505-506); el text es basa en A. Vidal 1971: 143-144. 
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APARAT CRÍTIC: 

3. hont: B: «a hont». 3. poc: B: «poch». 5. quant: B: «cuant». 7. masís: B: «macís»; ou: B: 

«hou». 10. poc: B: «poch». 12. tems: B: «temps». 13. qu·ella: B: «que ella». 15. luco: B: 

«lujo». 16. gastava cuant: B: «gastave quant». 17. sercar: B: «cercar». 19. hey ha: B: «hi 

a». 22. anciosa: B: «ansiosa». 26. ximple: B: «ximpla». 28. hey: B: «ey». 30. dañ: B: 

«dañy». 33. d’aquí: B: «de aquí»; exempla: B: «exemple». 34. viure: B: «víurer». 35. 

desència: B: «decència». 36. presisa: B: «precisa». 39. esperanzas: B: «esperansas». 41. de 

adquirir: B: «d’adquirir». 44. sercant: B: «cercant». 

 

 

ANOTACIÓ: 
2. ahont: arcaisme per ‘on’ (DCVB, VIII: 1). 

3. cabal: ‘béns o propietats’. 

4. polla: ‘gallina jove que encara no ha encetat la posta’ (DCVB, VIII: 721). 

15. vanidad: castellanisme, per ‘vanitat’ (DCVB,, X: 665). Luco: vulgarisme, per «luxe». 

18. arbitres: arcaisme per «arbitris» (DCVB, I: 823). 

19. sòpria: ‘sobri’, tercera persona del singular del present de subjuntiu del verb «sobrar».  

20. economia: ‘moderació en les despeses’ (DCVB, IV: 633). 

23. hacienda: vulgarisme,  per «hisenda». 

28. Aquesta referència a la mina d’or que la gallina tindria dins el ventre pot procedir del vers 

5è del poema de Samaniego. 

33-44. La sentència és molt semblant a la de Samaniego: s’adreça als qui són ambiciosos i 

imaginen ‘projectes’. En tots dos casos és una moralitat més extensa que la que presenten 

altres poemes i en lloc de tenir forma de refrany és expressada en un to seriós. 
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    [18] 

     

   ES DOS GALLS BARAIADISOS 
 

 Ja creuré jo ben cert que xalaria, 

 qui hagués vist un combat de galls inglesos, 

 que hey hagué en un corral no sé quin dia. 

 

 Dels militars ardits, molts ben entesos,  

5 yndignats se pegaren de maneras, 

 tot just com si estiguesen ben ofesos. 

 

 Bé, és veritad, fonc llarga se quimera, 

 y per tot hey hagué molts de torrons, 

 però al cap y la fi s’alsà bandera. 

 

10 Per es qui millor jugava d’asparons, 

 últimament el camp se declarà, 

 com de ordinari en totas ocasions. 

 

Lo orgullós vencedor volgué cantar, 
 per ser de la victòria pregoner, 

15 cuant fonc arrebatat per un milà. 

 

 S’altre, pobre, vensut y prisioner, 

 después d’haver perdut plomas y cresta, 

 encare fonc señor del galiner. 

 

 Axò és perquè vejem que ni se lluna 

20 se veu tan inconstant com se fortuna. 
 

 

Ms G, 324-325; el text es basa en G. 

Aquesta faula es localitza a Isop i La Fontaine (1984: 501-503) 

 

 

ANOTACIÓ: 

8. ‘haver-hi torrons’: aquesta locució deu estar relacionada amb Acabar els torrons, en el 

sentit ‘d’haver-hi dificultats serioses’ per guanyar el combat (DCVB, X: 382). 

9. S’alsà bandera: documentam la locució contrària a aquesta: baixar bandera: ‘cedir, 

deixar-se de resistir al que un altre demana’ (DCVB, II: 263); per tant, ha de significar 

‘vèncer’. 

11. ‘declarar-se el camp’: ‘vèncer’. 

15. arrebatat: terme procedent del vers 7è del poema de Samaniego. Les faules que tracten 

aquest tema fan aparèixer altres animals en lloc d’un milà en aquesta ocasió: a Isop l’agressor 

és una àguila; a Samaniego, un gavilán, o el que és el mateix un falcó de l’espècie Falco 

subbuteo, i a La Fontaine un voltor. 

18. Aquest vers és traducció del vers vuitè del poema homònim de Samaniego: quedó el rival 

señor del gallinero. Galiner: dialectalisme per ‘galliner’ (DCVB, VI: 154). 

19-20. Deu tractar-se d’un derivat del refrany «els vents de la Fortuna són com la lluna» 

(DCVB, VII: 18) que ja hem vist al poema [14]. 
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 APÈNDIX: 

 

 LOS DOS GALLOS 

 

 Habiendo a su rival vencido un Gallo, 

 Quedó entre sus gallinas victorioso, 

 Más grave, más pomposo 

 Que el mismo gran Sultán en su serrallo. 

5 Desde un alto pregona vocinglero 

 Su gran hazaña: el Gavilán lo advierte; 

 Le pilla, le arrebata, y por su muerte, 

 Quedó el rival señor del gallinero. 

 Consuele al abatido tal mudanza; 

10 Sirva también de ejemplo a los mortales, 

 Que se juzgan exentos de los males 

 Cuando se ven en próspera bonanza. 
  

(Samaniego 2000: 347) 

 

 
 ES DOS GALLS BARAIADISOS 

 

 Jo m’estich ben segur que chalaria 

 qui hagués vist un combat de galls inglesos, 

 que en es corral tengueren s’altre dia. 

 Tots dos ben atrevits, tots dos encesos, 

5 indignats se pegaren, de manera 

 que parexia estàvan molt ofesos. 

 No fonch una espolsada sa quimera, 

 perquè d’esclips y esclops n’i hagué a balquena, 

 y si llest era un, s’altre més heu era. 

10 Però es cap y la fi, en sa cresta plena 

 de picadas y sanch un s’enretira 

 y acotat a un racó no·s mou ni·s mena. 

 Y luego s’altre que triumfant se mira 

 de sa victòria seua se n’avana, 

15 y a cantar-la gojós tot d’una aspira. 

 Però per mala sort una milana, 

 que feia, prop d’allà, sa torniola, 

 no li dexa gosar sa glòria vana. 

 El sent, el pilla, l’arrebata y vola, 

20 y es seu rival, quedant sens ploma alguna, 

 señor des galiner, prest s’aconsola, 

 agraït a lo inconstant de sa fortuna. 

 

(Aguiló 1846: 19-20) 

 

COMENTARI: 

Els faulistes que tracten aquest tema són Isop, Samaniego, Roca i Aguiló; tots ells 

comparteixen un mateix argument amb petites diferències en les accions. Les faules d’Isop i 

Samaniego comencen amb el gall vencedor, tot just acabada la lluita. Roca i Aguiló inicien 

les seves faules amb una presentació del narrador en la qual aquests manifesten que són 

testimonis d’una baralla realitzada per al gaudi dels espectadors. A més, localitzen la narració 

en el temps i en l’espai, fet que dóna versemblança al cas: Ja creuré jo ben cert que xalaria / 

qui hagués vist un combat de galls inglesos / que hey hagué en un corral no sé quin dia 

(versos 1r-3r). Segueix aquesta introducció un fragment que, encara que és lleugerament 

diferent en els dos autors, descriu la baralla en termes militars; tot això no és present a les 

composicions de la resta de poetes.  
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Tanmateix, però, on comencen les diferències és en el motiu que ha provocat l’enemistat 

entre els dos galls: mentre Samaniego, Roca i Aguiló ho expliciten (encara que aquests dos 

últims faulistes deixen clar que la baralla provoca el plaer dels espectadors), Isop indica que 

la causa del conflicte fou obtenir el favor de les gallines; i La Fontaine ens presenta, de bon 

començament, dos galls que vivien en pau fins que arribà una gallina, / i la guerra esclatà 

(versos 1r-2n).  

Quant al gall vencedor, Samaniego el carrega d’orgull i vanaglòria; dedica la meitat del 

poema, sis versos, a exposar la seva actitud i el qualifica de victorioso, / más grave, más que 

el mismo gran Sultán en su serrallo (versos 2n-4t); per contra, no parla del qui ha perdut. La 

Fontaine, per la seva banda, descriu l’orgull del vencedor des del punt de vista del vençut, 

que anà a amagar-se al fons d’una vida secreta / plorà glòria i amors (versos 11è-12è); 

detalla, així mateix, els comentaris que aquesta victòria provoca entre les gallines. Isop narra 

la batalla amb molta més brevetat i remarca, com La Fontaine, que el perdedor es va amagar 

en un racó fosc. Aguiló, tot i que Roca no explica què ha passat amb el vencedor, també el fa 

arraconar: però es cap y a la fi, en sa cresta plena / de picada y sanch un s’enretira / y acotat 

a un racó no·s mou ni·s mena (versos 10è-12è). Encara així, ni Samaniego ni Roca es fan 

ressò de la descripció de la batalla que Isop i La Fontaine expliquen detalladament, 

accentuant, per tant, el triomf del vencedor. 

En tots els casos, però, el gall vencedor s’enfila per pregonar la seva victòria. En aquest 

moment, apareix a l’escena un ocell carnívor que s’apropia del gall, i inverteix la situació. 

Destaca la rapidesa amb què aquesta acció és exposada en totes les composicions; només 

Samaniego i Aguiló la fan una mica més agressiva a través de tres verbs que impliquen 

violència: lo advierte, / le pilla, le arrebata, y por su muerte (versos 6è-7è), i noteu que el 

vers el sent, el pilla, l’arrebata y vola (vers 19è) d’Aguiló té present el model de Samaniego.  

Molt més curiós resulta que l’animal que atrapa cadascun dels galls que han triomfat sigui 

diferent en cada faulista. A Isop és una àguila (falco pennatus); a Roca i Aguiló un milà i una 

milana (falco milvus) –la milana d’Aguiló es justifica per qüestions de rima-; a Samaniego un 

gavilán (falco subbuteo) i a La Fontaine un voltor (cyps fulvus o vultur manachus). Aquestes 

diferències en el nom de l’animal, perquè a la pràctica tots realitzen la mateixa acció breu de 

caçar el gall, convertint el vençut en vencedor, poden ser justificades, exceptuant La 

Fontaine, a alguna qüestió de traducció respecte de l’original llatí d’Isop o també a 

l’adaptació de l’au de presa a l’entorn que resulta més familiar en el cas de cada autor. 

Tanmateix, però, les diferències notables són a la sentència. Isop la planteja en termes 

d’orgull i humilitat i ho fa de la mà del narrador. Roca, que a començament del poema havia 

fet sortir el narrador, el treu altre cop per sentenciar amb un refrany sobre la inconstància de 

la fortuna, en termes acostats als que usa La Fontaine. Aguiló, que s’ha estès més que Roca 

en molts de fragments, resulta ara lacònic en la sentència i diu que el gall vencedor señor del 

galiner, prest s’aconsola / agraït a lo inconstant de sa fortuna (versos 21è-22è). Samaniego 

deixa el tema de la fortuna per servir de consol a l’abatut, i fa dir a un narrador poc incisiu 

que aquesta faula serveix d’exemple a tots aquells que són presa de la prepotència. 

Tanmateix, i com acabam de justificar, cadascú usa l’anècdota per fer la sentència que més li 

convé, però sempre partint de la generalització i de l’abstracció. 

Tots els autors coincideixen en la utilització del passat en la narració de l’argument mentre 

que usen el present per fer la moralitat del cas. Quant a la mètrica, mentre que Samaniego 

escriu el seu poema en quartets d’hendecasíl·labs i heptasíl·labs de rima encadenada, Roca i 

Aguiló usen el tercet decasíl·lab de gran perfecció formal. 

En resum, totes les versions segueixen un mateix fil argumental, que cadascú adapta segons 

les conveniències per arribar a una sentència de mordacitat desigual.  
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    [19] 

     

    ES PASTORS Y S’ONSO 

 

 Un onso, per mala sort, 

 va caure en mans de pastors, 

 y a pur asot, es traidors, 

 el varen dexar per mort. 

5 Emb un conflicte tant fort 

 altre pastor el va trobar, 

 qui no el féu cas de curar,  

 com si fos estat fill seu. 

 De modo qu·en tems molt breu, 

10 des llit es pogué axecar. 

 

 Llibert de se malaltia, 

 ab tal furor envestex s’onso 

 en es xots, qu’un rey Alfonso, 

 en persona parexia. 

15 Aquí pilla cada dia 

 ab la fúria més rabiosa, 

 de la guarda numerosa 

 de tot alevós pastor; 

 però, des seu protector  

20 ni se cabre més roñosa. 

 

 Guarde’t d’enutjar ningú 

 maldament no sían fieras, 

 que no faltaran maneras 

 par a venjar-se de tu. 

25 Per què creus estar segur? 

 Emb a qui posas confiansa? 

 Creu-me que no va de xansa! 

 És cosa molt natural, 

 qu·un qui s’arrisca a fer mal 

30 puga tèmer se venjansa. 

 
Ms G, 325-326; el text es basa en G. 

Fedre també presenta una versió d’aquest poema (Aviano/Fedro 1998: 196-197). 

 

 

ANOTACIÓ:  
3. traidors: no posam la dièresi per mantenir l’estructura mètrica de versos heptasíl·labs 

acabats en rima masculina. 

7. En aquest vers s’utilitza la ironia, és a dir, es diu que el pastor ‘no el féu cas de curar’ 

volent indicar, precisament, tot el contrari. Noteu, a més, que Roca personifica l’ós. 

9. modo: castellanisme per ‘manera’, ja documentat al segle XV (DCVB, VII: 480). 

13-14: aquesta expressió no està documentada com a locució; per tant, es tracta d’una 

comparació de l’autor. Segurament parla del rei Alfons I el Cast d’Aragó (1162-1192) o 

d’Alfons III el Benigne (1327-1336) per tal com Aguiló a la seva versió d’aquesta mateixa 

faula ens afegeix informació: que en es moros envestia (14). 

18. alevós: castellanisme per ‘astut’, ‘traïdor’ (DCVB, I: 483). 
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21. Guarde’t, venjar-se (vers 24è) i creu-me (vers 27è), s’han de pronunciar amb accent 

agut com es fa a la fonètica mallorquina. 

22. maldament: ‘encara que’ (DCVB, VII: 149); fieras: ‘feres’, castellanisme modern molt 

estès en el llenguatge quotidià (DCVB, V: 857). 

27. xansa: dialectalisme per ‘xanxa’, en el sentit de ‘burla; cosa dita per riure’ (DCVB, X: 

907). 

 

 

APÈNDIX: 

 

 LA ONZA Y LOS PASTORES 

 

 En una trampa una Onza inadvertida 

 Dio mísera caída. 

 Al verla sin defensa, 

 Corrieron a la ofensa 

5 Los vecinos Pastores, 

 No valerosos, pero sí traidores. 

 Cada cual por su lado 

 La maltrataba airado, 

 Hasta dejar sus fuerzas desmayadas, 

10 Unos a palos, otros a pedradas. 

 Al fin la abandonaron per perdida; 

 Pero viéndola dar muestras de vida, 

 Cierto Pastor, dolido de su suerte, 

 Por evitar su muerte, 

15 La arrojó la mitad de su alimento, 

 Con que pudiese recobrar aliento. 

 Llega la noche, témplase la saña; 

 Marchan a descansar a la cabaña 

 Todos, con esperanza muy fundada 

20 De hallarla muerta por la madrugada; 

 Mas la fiera entre tanto, 

 Volviendo poco a poco del quebranto, 

 Toma nuevo valor y fuerza nueva; 

 Salta, deja la trampa, va a su cueva, 

25 Y al sentirse del todo reforzada, 

 Sale, si muy ligera, pero más airada. 

 Ya destruye ganados, 

 Ya deja a los pastores destrozados; 

 Nada aplaca su cólera violenta; 

30 Todo lo tala, en todo se ensangrienta. 

 El buen Pastor, por quien tal vez vivía, 

 Lleno de horror, la vida le pedía. 

 “No serás maltratado», 

 Dijo la Onza, «vive descuidado; 

35 Que yo sólo persigo a los traidores 

 Que me ofenden, no a mis bienhechores.» 

 Quien hace agravios tema la venganza; 

 Quien hace bien, al fin el premio alcanza. 

 

 (Samaniego 2000: 302-303) 
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 ES PASTORS Y S’ONSO 

 

 Un onso, per mala sort, 

 va caure en mans de pastors, 

 y a pur assot es traïdors, 

 el me dexaren per mort. 

5 Emperò pes seu conhort 

 altre pastor el trobà 

 y compadit el curà 

 com si fos estat son fill, 

 de modo que des perill 

10 dins de poch temps escapà. 

 Llibert de sa malaltia, 

 en es xots envesteig s’onso, 

 just y fet un rey Alfonso 

 que en es moros envestia. 

15 Ne devora cada dia 

 ab sa fúria més rabiosa, 

 de sa guarda numerosa 

 de tot alevós pastor, 

 però des seu protector  

20 ni sa cabra més roñosa. 

 Guarde’t d’anutjar ningú, 

 maldament no sígan fieras, 

 que no li faltaran maneras 

 si vol venjar-se de tu. 

25 S’ofensor està segur, 

 tement sempre se venjansa 

 perquè de vetlar no es cansa 

 aquell qui es sent agraviat, 

 y per fat, o per salat, 

30 o prest o tart ell l’alcansa. 

 

(Aguiló 1846: 23-24) 

 

 

COMENTARI: 

Fedre, Samaniego i Roca expliquen aquesta faula en termes molt semblants. El poeta castellà 

adapta un tema de Fedre, però en fa una versió una mica lliure. Roca versiona Samaniego, 

igualment, amb alguns punts de diferència. Escau, ara, comentar-ho.  

El tema tractat és el mateix en tots els casos: qui fa mal no pot viure tranquil per la por de ser 

castigat. La primera diferència, però, es troba en el fet que l’animal protagonista, per a Fedre, 

és una pantera, un onso masculí per a Roca i femení per a Samaniego. L’estructura de faula, 

en canvi, és quasi idèntica en els poemes dels dos autors del segle XVIII. A la situació inicial 

un onso cau en mans de pastors que el maltracten fins a donar-lo per mort. Un pastor, però, es 

compadeix d’ell –i això ja suposa la primera acció-, i l’ajuda a recuperar-se. Per a Fedre, la 

faula comença, naturalment, amb el tema i, just després trobam l’animal protagonista que, en 

lloc de ser presa dels pastors, caigué dins una fossa. Els pastors que l’ataquen amb bastons i 

pedres són molts per a Fedre, com també són més d’un els pastors que l’alimenten amb pa 

per ajudar-la a millorar. Fedre, de tota manera, deixa clara la impossibilitat de salvar la vida 

de l’animal, i això fa que, quan la pantera s’escapa, sembli que s’ha esdevingut una mena de 

miracle. Una vegada curat, l’animal de Roca i Samaniego usa la força pròpia de la seva 

espècie per venjar-se i fer malbé el ramat dels pastors agressors, però no el de la persona que 

l’ha protegit. El pastor de Samaniego és pres del remordiment i demana sa vida a l’ós, mentre 

que el pastor de Roca no s’entrevista mai més amb l’onso. La pantera és extremadament 

venjativa i no es conforma agredint els ramats sinó que també mata els pastors. Aquesta 
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violència tan directament expressada per l’autor llatí no apareix tan directament a la 

composició de Roca i resulta una mica més suau a Samaniego. Aquest tractament de la 

violència, a més, resulta una mica insòlit entre les faules de Fedre. 

Samaniego i Roca presenten faules d’estructura idèntica i de personatges semblants encara 

que la caracterització de cadascun d’ells és molt diferent. Roca para molt poc esment a 

descriure tant els pastors agressors com l’onso, encara que d’aquest animal només sabem que 

per mala sort,/ va caure en mans de pastors’ (versos 1r-2n). Les seves accions també són poc 

explicades; simplement y a pur asot, es traidors / el varen dexar per mort (versos 3r-4t); els 

pastors de Samaniego, en canvi, són descrits més minuciosament i a partir de la crueltat: 

l’óssa de Samaniego va caure en una trampa que ells li havien parat, que ens podria recordar 

la fossa en què casualment cau l’animal de Fedre; els pastors veuen l’animal indefens i 

corrieron a la ofensa (vers 4t) no valerosos, pero sí traidores (vers 6è); a més no fan una 

ofensa col·lectiva com en el cas de l’autor llatí sinó que cada cual por su lado / la maltrataba 

airado. / Hasta dejar sus fuerzas desmayadas, / Unos a palos, otros a pedradas (versos 7è-

10è). Els dos autors, però, coincideixen a qualificar de ‘traïdors’ els pastors. Allò que Roca 

explica en tres versos es correspon amb el que Samaniego diu a les deu primeres línies del 

seu poema; per tant, ens trobam davant un poema que segueix un procés de síntesi poc 

habitual en Roca. 

Però el benefactor de l’ós, que a Fedre és un col·lectiu, tampoc no té el mateix caràcter a 

totes dues faules: el de Samaniego dóna a l’óssa la meitat del seu aliment perquè ella pugui 

fer la recuperació tota sola (versos 12è-24è), mentre que Roca ens presenta un pastor 

paternalista que tracta l’onso com si fos estat fill seu (vers 8è). A més, Roca personifica la 

recuperació de l’ós que jeu mentre està malalt fins que des llit se pogué axecar (vers 10è).  

Però, què fa la fera una vegada curada? Envesteix amb furor (vers 12è); Roca amb una certa 

ironia el compara amb el rei Alfonso (versos 13è-14è) -i Aguiló amplia més aquesta 

referència explicant que en es moros envestia (vers 14è) i cada dia es dedica a robar els 

animals del ramat dels pastors agressors (versos 15è-18è). Samaniego dibuixa una ossa tan 

agressiva i violenta com els seus ofensors: si al vers 8è, cada pastor la maltrataba airado, ara 

és ella qui surt muy ligera, pero más airada (vers 26è). A més, destruye ganados (vers 27è), 

deja los Pastores destrozados;/ Nada aplaca su cólera violenta;/ Todo lo tala, todo lo 

ensangrienta (versos 28è-30è); amb això crec que ja resulta ben evident la major força que té 

l’óssa de Samaniego, que per altra banda havia estat ofesa amb més intensitat que la de Roca, 

però que en cap cas arriba a la de Fedre. 

Però l’autor català no parla mai més del pastor ‘protector’; només sabem que a ell l’onso no li 

agafa ni se cabre més roñosa (vers 20è). Roca, tantes vegades punyent, no fa cap judici de 

valor per explicar si ha estat aquest pastor qui ha provocat el mal del ramat dels seus 

companys. El pastor de Samaniego, però, més per por que per remordiments, encara demana 

clemència a l’animal: Lleno de horror, la vida le pedía (vers 32è), que tranquil·litza el 

protector exposant per primera vegada el contingut de la sentència que després es repetirà en 

boca del narrador. Tanmateix, Samaniego deixa constància de l’afecte que l’óssa sent pel seu 

defensor i el defineix així: El buen Pastor, por quien tal vez vivía (vers 31è). 

Pel que fa a la sentència, a Roca ocupa l’última dècima, és a dir, una tercera part del poema. 

En aquest cas, resulta insistent i, en imperatiu, repeteix dues vegades el mateix concepte amb 

paraules diferents. Els versos 25è i 26è contenen dues interrogacions retòriques l’objectiu de 

les quals és fer dubtar el receptor sobre qui són els seus amics. Samaniego repeteix, també, 

dues vegades la sentència: una, en boca de l’óssa i una segona (versos 37è-38è) en forma de 

colofó final adrecat a un receptor abstracte. Els dos autors, a més, conclouen els seus poemes 

amb una expressió calcada: el puga tèmer sa venjansa (vers 30è) amb què acaba el poema de 

Roca, es correspon sens dubte amb tema la venganza (vers 37è) de Samaniego. El que està 

ben clar, en definitiva, és que tots dos poemes són d’una gran coherència interna i que just 

això ja justifica aquestes diferències. La sentència de Fedre que ens havia mostrat escenes de 

violència física extrema, ara dóna la paraula a la pantera que té unes paraules de consol per 

als pastors, a través de les quals els diu que recorda qui era que li feia mal i que només és 

enemiga d’aquest. 

Si el contingut és, com hem demostrat ara, pràcticament el mateix, no passa així pel que fa a 

la forma. Roca formula el poema mitjancant tres dècimes heptasíl·labes, per tant d’art menor, 

de rima consonant. Les dues primeres resulten molt àgils per tal com inclouen la part més 
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important de la informació i de les accions; la tercera, per contra, alenteix una mica el ritme 

de la composició, ja que ella tota sola constitueix la sentència. A Samaniego el ritme és una 

mica més lent, però més constant, ja que les accions s’expliquen amb major detall. El seu 

poema, que alterna com tantes altres vegades heptasíl·labs i hendecasíl·labs que rimen 

aparellats i en consonant, resulta ben viu sobretot per la utilització d’un lèxic més relacionat 

amb el camp de la violència.  

En síntesi, però, Roca fa una versió lliure d’un argument de Samaniego (el relat del qual 

remet al de Fedre), millorant-ne la forma i adaptant-ne el contingut. Sintetitza molt alguns 

dels fragments detallats pel poeta castellà i dilata la sentència. Tanmateix, i com ja hem 

avançat més amunt, els relats dels dos autors són d’una gran coherència. 

Aguiló, per la seva banda, manté la forma i el contingut del poema de Roca: usa també 

dècimes heptasíl·labes d’idèntica rima. Canvia, però, l’ordre de les paraules i l’expressió de 

determinats versos sense que això afecti el resultat final del poema.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 264 

   [20] 

      

 S’ÀGUILA Y SE TORTUGA 
 Hey ha ningú qui crega cosa igual, 
 que en tot tems és estat tan general 
 es desitx de volar, 
 que ho volgué intentar 

5 (axò ja és cosa estraña, tant com puga) 

 un bruto tal com és una tortuga. 

 La que son pensament y gran locura 

 a la àguila esplica casi segura, 

 de que al matex moment l’enseñaria, 

10 tant bé, qu·en cuatre dias volaria. 

 La reyna com o sent (qui eu pot escriure), 

 s’hajé de tapar es morros per no riure; 

 però, disimulant, fa tot cuant sap 

 per trèurer-li des cap 

15 un projecte semblant, semblant quimera, 

 però la tal tortuga persevera: 

 «Només qu·hem vulga dar cuatre llissons 

 molt bé hem podré jo riure des falcons, 

 cuant me veuran per l’ayre remontada, 

20 ja vendran es més llets a dar-me unglada». 

 Ay, pobreta infeliz, y com se creie, 

 que per damunt ses nubes ja se veie. 

 La reyna generosa, 

 donant una riaia majestuosa 

25 a la tortuga pren, l’axeca, l’alsa; 

 al gran carro del sol parex qu·encalsa 

 o que bax des seu trono la presenta 

 cuant veis qu·aquí la tira, cau, rebenta. 

 Rabenta? Sí, molt bé, pues que rabent! 

30 Bé eu merex qui no vol consey prudent! 

 
Ms G, 326-327; el text es basa en G. 

Aquest poema també es troba al recull d’Isop (1989: 59). 

 

 

ANOTACIÓ: 
7. locura: ‘follia’, castellanisme documentat en llengua catalana el 1726 (DCVB, VI: 856). 

17. cuatre llissons: ‘un petit nombre inderterminat’ (DCVB, IX: 30). 

12. morros: designació que a Mallorca pren el ‘llavi’ dels animals i també de les persones 

tant en el sentit vulgar com en el culte (DCVB, VII: 590). 

19. remontada: aquest terme segurament procedeix el vers 5è del poema homònim de 

Samaniego: ya remontando el vuelo. 

20. Llegiu ‘llests’. 

22. nubes: castellanisme pres del vers 19è del poema homònim de Samaniego. 

23. Es tracta d’una traducció literal de La reina de las aves del vers 18è del poema de 

Samaniego. 

28. Es tracta d’una traducció del vers 22è del poema de Samaniego: Se la deja caer y se 

revienta. 

30. La sentència també és traducció del vers 24è de Samaniego: Quien desprecia el consejo 

del prudente. 
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     APÈNDIX: 
 

 LA TORTUGA Y EL ÁGUILA 

 

 Una Tortuga a una Águila rogaba 

 Le enseñase a volar; así la hablaba: 

 “Con sólo que me des cuatro lecciones, 

 Ligera volaré por las regiones; 

5 Ya remontando el vuelo 

 Por medio de los aires hasta el cielo, 

 Veré cercano al sol y las estrellas, 

 Y otras cien cosas bellas; 

 Ya rápida bajando, 

10 De ciudad en ciudad iré pasando; 

 Y de este fácil, delicioso modo, 

 Lograré en pocos días verlo todo.” 

 El águila se rió del desatino; 

 Le aconseja que siga su destino, 

15 Cazando torpemente con paciencia, 

 Pues lo dispuso así la Providencia. 

 Ella insiste en su antojo ciegamente. 

 La reina de las aves prontamente 

 La arrebata, la lleva por las nubes. 

20 “Mira, le dice, mira cómo subes.” 

 Y al preguntarla, digo, “¿vas contenta?” 

 Se la deja caer y se revienta. 

 Para que así escarmiente 

 Quien desprecia el consejo del prudente. 

  

 (Samaniego 2000: 291-292) 

 

 

S’ÀGUILA Y SA TORTUGA 

 

 Qui creurà cosa igual, 

 d’esser tant general 

 es desitx de volar, que sens reparo 

 m’atrevesc a prometre que és ben raro, 

5 qui no n’ha sabut may, 

 y tenint temps y espay 

 no tenga ganas de jugar per l’aire, 

 y no heu provàs si no temés desaire? 

 Per ara no dig més 

10 sinó que aquest escés 

 arribà fins y tot a sa tortuga. 

 Axò és lo més estrañ que dir se puga. 

 En el matex moment 

 que aquest mal pensament 

15 li passa pes cervell, se desconsola 

 veent qu·hen volen tants y ella no vola. 

 Y sens més aguardar 

 a s’àguila esplicà 

 es seu desitx, estravagant mania, 

20 confiada en que a volar l’enseñaria. 

 «Mira», diu, «Sols que hem dons 

 un parey de llisons 

 segura volaré, y en estar alsada 

 que véngan es més llests a dar-me unglada». 
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25 Sa reina dels aussells, 

 luego, aquests cascavells 

 vol treure-li des cap, y li dejecte 

 amb evidents rahons es seu projecte. 

 Ella, plena de grins, 

30 porfia, y torna, fins 

 que ja cansada de semblant quimera, 

 s’àguila donar-li bon chasco espera: 

 la pren, axeca es vol 

 pareix qu·és prop des sol, 

35 y dient a sa tortuga: «Estàs contenta?», 

 la dexa caure y s’infeliz rebenta. 

 Si are tengués remey 

 tal volta per consey 

 daria a cualsevol esta advertenci: 

40 preniu parer de aquell qui té prudenci. 

 

  (Aguiló 1846: 21-22) 

 

 

COMENTARI: 

Aquesta faula apareix als reculls d’Isop, Samaniego, Roca i Aguiló. Aquesta vegada, però, el 

relat de Roca presenta moltes particularitats sempre dins els límits que marca el model de 

Samaniego. El tema és l’ambició, el voler actuar contra natura.  

Les faules comencen de manera molt diferent. Roca ens presenta d’entrada un narrador que 

fa una reflexió sobre el desig de volar, tan universal que arriba fins i tot a la tortuga; aquesta 

introducció li ocupa els sis versos inicials. Aguiló dilata la intervenció, l’expressa en termes 

molt diferents als de Roca, i li fa ocupar els dotze primers versos del poema. Samaniego, per 

la seva banda, comença directament la faula amb la primera acció de la tortuga, és a dir, amb 

la súplica a l’àguila que li ensenyi a volar; aquesta acció coincideix amb la que es relata a 

partir del setè vers de Roca i del tretzè d’Aguiló. Isop, molt més objectiu, com sempre, 

explica que la tortuga sentí desig de volar i va anar a demanar-ho a l’àguila. En tots els casos, 

llevat d’Isop, aquesta intervenció de la tortuga és en estil directe i aporta matisos de 

caracterització importantíssims per a aquest personatge.  

Samaniego, Roca i Aguiló presenten una tortuga confiadíssima que creu que per aprendre a 

volar només necessita cuatre llissons (vers 17è) i que veuria el resultat del seu aprenentatge 

al matex moment (vers 9è). Tanmateix, però, la tortuga de Samaniego es mou per l’idealisme 

i pel pensament que volant s’acostarà al sol i a les estrelles i veurà tot l’univers (versos 4t-

12è). Roca és molt més pràctic i la seva tortuga vol volar per defensar-se dels falcons (versos 

17è-20è); Aguiló incorpora a la faula aquest sentit més utilitari de la tortuga de Roca que vol 

volar com a venjança contra l’animal que sempre li ha resultat agressor. Isop no explica per 

quin motiu el seu animal sent aquest desig. A part d’aquesta intervenció directa, la tortuga de 

les dues composicions en català és caracteritzada per un narrador, que en el cas de Roca 

considera que la seva actuació és d’una gran locura (vers 7è) i que és una quimera (vers 

15è); pel que fa a Aguiló, el narrador la veu presa d’una extravagant mania (vers 19è). 

Aquestes paraules valoratives no apareixen a les composicions dels altres dos autors. En tots 

els casos, però, la intervenció en estil directe de la tortuga dóna una gran vivesa al relat.  

Pel que fa a l’àguila destaca la insistència amb què la tortuga li suplica que l’ensenyi a volar, 

però també la seva actitud davant d’aquesta insistència. Inicialment, l’àguila se rió del 

desatino (vers 13è) a Samaniego, s’hajé de tapar es morros per no riure (vers 12è) a Roca, 

senzillament li dejecte / amb evidents rahons es seu projecte (versos 27è-28è) a Aguiló i 

simplement respon que era impossible a Isop. Però la tortuga insisteix en su antojo 

ciegamente (vers 17è); resulta curiosa aquesta petició de la tortuga que no s’efectua ara a 

Roca, sinó que ell situa la reiteració de la demanda com a intervenció en estil directe, després 

de la qual ja no trobam d’altra petició d’aquest tipus, mentre que a la resta de composicions la 

tortuga demana en primer lloc el seu desig i és el narrador qui, posteriorment, es fa càrrec de 

l’acte de tornar a suplicar el favor. L’àguila de Roca se’n riu de la tortuga, obra 

premeditadament: donant una riaia majestuosa / a la tortuga pren, l’axeca, l’alsa (versos 
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24è-25è) i, després, cuant veis qu·aquí la tira, cau, rebenta (vers 28è). La de Samaniego, a 

més, se’n riu a la cara i quan la té enlaire li diu en estil directe: “mira cómo subes” (vers 20è) 

i li demana “¿vas contenta?” (vers 21è); així i tot, aquesta àguila havia estat molt prudent i 

havia argumentat amb la raó la seva negativa a ensenyar-li a volar dient que la Providència 

no l’havia preparada per a tals afers. Aguiló ens prepara pel final avançant esdeveniments: 

s’àguila donar-li un bon chasco espera (vers 32è) i, igualment que Samaniego, li demana 

Estás contenta? (vers 35è). Isop fa culpable la tortuga de l’actuació de l’àguila: com que la 

tortuga insistia i s’hi feia forta, l’àguila la va agafar i, enduent-se-la enlaire, la va deixar 

caure sobre una roca. En tots els casos, a més, el vol i la mort imminent de la tortuga són 

narrats amb un ritme molt ràpid i en el cas de Roca i Aguiló amb una estructura pràcticament 

calcada de Samaniego. La tortuga mor rebentada per l’impacte que li provoca la caiguda: 

Rabenta? Sí, molt bé, pues que rabent! / Bé eu merex qui no vol consey prudent (vers 29è-

30è); aquest fragment, a més, és simplement traducció del que ja deia Samaniego, la tortuga 

del qual mereixia aquest final Para que así escarmiente (vers 23è). Isop és més moderat i 

menys punyent: fa ús d’una major abstracció i d’un to més assossegat: Aquesta faula vol dir 

que moltes persones, en el seu afany de competir, es fan mal a elles mateixes. Així mateix, 

Aguiló, tampoc no fa ús de l’agressivitat dels dos primers autors esmentats i assenyala que si 

la tortuga pogués parlar hauria après la lliçó i donaria un bon consell als qui no són prudents. 

En resum, les faules que tracten el mateix tema i idèntic argument presenten diferències 

significatives en la caracterització dels personatges. Mentre Isop i Samaniego comencen la 

història amb el desig de volar, Roca i Aguiló la introdueixen a través d’un fragment molt 

personal que explica la universalitat d’aquest desig i que resulta molt diferent en els dos 

autors. Roca fa un poema que resulta d’expressió poc àgil i Aguiló, en molts de versos, 

canvia aquesta expressió, però el resultat és en els dos casos poc lluït pel que fa a la part 

destinada a la introducció. En canvi, a mesura que avança la narració i apareixen les 

intervencions en estil directe, tant Roca com Samaniego fan més àgils les seves 

composicions. En aquest cas, a més, és innegable que Aguiló tenia al davant la composició de 

Samaniego ja que, ben igual que l’autor castellà, fa aparèixer una pregunta de l’àguila a la 

tortuga durant el vol que Roca oblida. 
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[21] 

     

     ES CASSADOR Y ES CANS 
 

   «Jau, cusas, valot·aquí! 

   Apretau, ala, vallaca! 

   Are és dins aquest claper, 

   are és dins aquesta mata. 

  5 Jas, llesta! Jas, falaguera! 

   Jes, mosona! Jes, gayarga! 

   Ala, cusas, dasau-lo! 

   Un coní és com una cabra». 

   Axí per devertiment, 

  10 un casador s’esbrevava, 

   per vèurer córrer es seus cans, 

   ja que no havia duit cassa. 

   Es cans correns com uns locos, 

   no se plañían ses camas, 

  15 per entre matas y rocas, 

   tot o míran y repàsan. 

   Y tant que cansats y morts 

   es casador los diu: «Basta! 

   No veis que no ey ha coní, 

  20 y ni ey ha llebra, ni ravas?». 

   Axí diu es cassador,  

   cuant per una enramada, 

   los surt correns una llebra, 

   qui alsa se pols per ont passa. 

  25 «Are sí que va de veras!» 

   es cassador prest esclama, 

   «Una llebra és, jo dic ver. 

   Creis que vos engan encara? 

   Que no la veis que parex 

  30 un llamp en lo prest que passa?» 

   Però aquells el s’escóltan 

   just com si fosen de mabre. 

   Qui sense ningun profit 

   sol mentir cada paraula 

  35 cuant diga la veritad, 

   no l’han d’enviar an ora mala? 

 
Ms G, 327; el text es basa en G. 

El text també és publicat per l’arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg. 

 

 

ANOTACIÓ: 
1. Jau i jas (també als versos 5è i 6è) signifiquen ‘aquí teniu’ i ‘aquí tens’; formes de la 

segona persona de l’imperatiu del verb haver, amb què indicam a algú que prengui allò que li 

oferim (DCVB, VI: 745). Valot·aquí: ‘vegeu-lo aquí’; forma popular o col·loquial per ‘vet-

lo aquí; unió de la forma arcaica ‘vet’, equivalent a ‘mira’, seguit del pronom masculí ‘lo’ 

(referit al conill), seguit de l’adverbi ‘aquí’ (DCVB, X: 763). 
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2. apretau: castellanisme que té el sentit d’‘apretau els passos’, és a dir, ‘esforçau-vos’ 

(DCVB, I: 792). Ala: s’ha d’interpretar com a interjecció, encara que un ‘alà’ també pugui 

ser un ca d’altura de raça espanyola de gran força i corpulència (DCVB, I: 394). Vallaca: 

‘vellaca’, castellanisme que Roca utilitza com a ànim dels seus cans en el sentit ‘d’astut’, 

‘enginyós’ (DCVB, I: 693). 

6. mosona: els mossons són senyors de classe mitjana que volen sostenir una aparença de 

rics, encara que no disposin de béns econòmics (DCVB, VII: 616); Aguiló elimina aquest 

vers del poema de Roca, tal vegada perquè el considera insultant ja que la família Roca rebia 

aquesta consideració per part de determinats personatges contemporanis. 

7. dasau-lo: ‘donau-me’l’; aquesta paraula s’ha de llegir amb essa sorda: ‘daça’; es tracta 

d’una forma emfàtica de la segona persona de l’imperatiu del verb donar que, a Mallorca, els 

caçadors solen utilitzar com a crit perquè els cans aixequin la caça (DCVB, IV: 2; DECLC, 

III: 27). 

13. locos: castellanisme per ‘bojos’, propi de començament del segle XX (DCVB, VI: 855); la 

utilització d’aquest terme per part de Roca suposa una documentació del mot anterior a la que 

dóna el Diccionari Alcover Moll. 

24. alsa se pols per ont passa: es refereix a la velocitat amb què corre la llebre ja que aquest 

animal té fama de ser bon corredor. 

29-30. ‘parèixer un llamp’ és una manera d’indicar gran velocitat.  

 

 

       APÈNDIX: 

 
  ES CASSADOR Y ES CANS 

 

  «Jau, cussas, vat-lot·aquí! 

  Apretau, ala, bellaca! 

  Are és dins aquest claper, 

  are és dins aquesta mata. 

 5 Jas, llesta! Jas, falaguera! 

  Un coní és com una cabra». 

  Axí per devertiment, 

  un cassador s’esbravava, 

  per vèurer córrer sas cussas, 

 10 ja que venia sens cassa. 

  Es cans correns com uns locos, 

  no se plañían sas camas, 

  per entre matas y rocas, 

  tot heu míran y repàssan, 

 15 fins que ja, cansats y morts, 

  es cassador los diu: «Basta! 

  No veis que no hey à coní, 

  ni hey à llebra, ni hey à ravas?». 

  D’aquest modo es reya d’ellas,  

 20 cuant per una enramada, 

  los surt correns una llebra, 

  y es cassador luego esclama: 

  «Are sí que va de veras! 

  Creis que vos engan encara? 

 25 Que no la veis que pareix 

  un llamp en lo prest que passa?» 

  Emperò ellas el s’escóltan 

  just com si fossen de mabra. 

  Qui sense ningun profit 

 30 sol mentir cada paraula 

  quant diga la veritad 

  no l’han de enviar an hora mala? 

   

  (Aguiló 1846: 13-14) 
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COMENTARI: 

 

Com ja s’ha explicat a la introducció, es tracta d’una faula original de Roca que no es troba a 

la resta de reculls faulístics. Destaca per la seva expressivitat aconseguida gràcies als 

fragments d’estil directe. Roca, a través d’aquesta faula original, es manifesta com un bon 

escriptor d’aquest gènere, ja que res no ens fa intuir que la faula en qüestió no parteixi de cap 

altre model. 
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[22.1] 

 

SAS DUAS RATAS 
  

 Duas señoras ratas tragineras, 

 molt llestas de tots modos y maneras, 

 que un tems éran estades molt amigas, 

 (et contaré aquest cuento perquè rigas), 

5 una pajesa y s’altre de Ciutad, 

 toparen-se, per sort, dins un forat. 

 Luego d’haver acabat es cumpliments, 

 entre tot bon amic corresponents, 

 se de Ciutad va dir a la pajesa: 

10 «Sí no sí, has de venir a se despesa 

 que jo tenc a Ciutad. 

 Jo vuy donar-te provas d’amistad, 

 allà berenaràs, y jo m’oblic 

 de que et tractaré com a bon amic». 

15 Acaba en semblants termes y tantost 

 foren, y no sé com, dins un rabost, 

 en el cual l’abundància y simetria, 

 ben cert mostràvan qu·era per novia. 

 Concidéran vostès si se pajesa 

20 li vendria peresa, 

 o si voldria fer d’empagaïda, 

 en tant bona ocasió qui la convida, 

 tenint a son alou, 

 cuxots tant de tocino com de bou. 

25 Tantas cosas de gust, no ha mester dir, 

 qui ha vits semblants rabosts, ja és a la fi. 

 Bastarà dir que·n tant de carruatje, 

 solament no tastaren un formatje 

 d’Olanda molt gustós, molt esquisit, 

30 bastant per obrir-los son apetit. 

 Se pajesa es resol ben advertida, 

 de no tastar llegums durant se vida, 

 y cercar un semblant alocament, 

 cuant veis aquí, que sent 

35 un cert renou de claus qui obrin se porta. 

 Aquí se rata pensa quedar morta, 

 però es recobra un poc i pren es llis 

 per entre un passadís. 

 Atropellant es pas tant presurós, 

40 ni sols va dir adiós. 

 Se’n admíran vostès? Pues jo heu estrañy 

 qui sé qu·entre perills no hey ha bon añy. 
 

 

Ms G, 328-329; el text es basa en G. 

Aquest poema també apareix a La Fontaine (1984: 64-68). 
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ANOTACIÓ: 

1. rata traginera: ‘rata de l’espècie Epimys norvegicus, de cos molt gros i cua més curta que 

el cap i el cos plegats, de color fosc per damunt i grisenc per sota’ (DCVB, IX: 162). 

5. Ciutad: es refereix a la Ciutat de Mallorca, és a dir, a Palma. Recordem que el nom de 

Palma ja existia durant l’època romana però que amb la dominació aràbiga es va deixar 

d’utilitzar i que el nom de la ciutat medieval era ‘Ciutat de Mallorques’ (DCVB, VIII: 138). 

10. sí no sí: aquesta expressió que no documenten els diccionaris (DCVB i DECLC) vol dir: 

‘necessàriament, obligatòriament, tant si vols com si no vols’. Despesa: aquesta paraula deu 

tenir el significat de ‘despensa’, castellanisme per ‘rebost’; a més, al vers 19è del poema 

homònim de Samaniego apareix el terme ‘despensera’.  

23. «tenir a son alou»: ‘tenir a la seva disposició’ (DCVB, I: 542). 

24. tocino: aquesta paraula també apareix al vers 4t del poema de Samaniego. Vegeu el 

comentari a [3], 1. 

26. Notau que el participi concorda amb el substantiu que el segueix. Vits: dialectalisme per  

‘vists’. 

27. carruatge: terme usat en sentit figurat en el sentit de ‘càrrega d’aliments’.  

28-29. Samaniego també fa aparèixer al vers 5è de la seva faula un formatge d’Holanda. 

33. alocament: vulgarisme per «allotjament»; aquest terme també apareix al vers sisè del 

poema de Samaniego. 
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    [22.2] 

 

FÀBULA BURLESCA DE LA RATA  PAJESA Y LA RATA CIUTADANA 

CUARTILLAS 

 

 En tems pasat una rata 

 pajesa, en es seu forat, 

 a una rata de Ciutad, 

 admaté prop d’una mata. 

 

5 Encare que molt avara, 

 era aquella y molt estreta, 

 cuant tenia en se cambreta 

 li tregué; no és cosa rara? 

 

 «Regale’t», al punt li diu, 

10 pegant un bot d’alegria 

 que ya és fora quant tenia 

 estojat a dins es niu. 

 

 Aquí li treu un granet 

 de reim, qu·havia aplegat, 

15 un gra d’ordi roagat, 

 una rel, un siuronet. 

 

 Altre espècia de menjar 

 li treu també, de llatuga 

 una fuia perquè puga 

20 de molta espècia variar. 

 

 La de Ciutad, regalada, 

 heu menje de cap de dent 

 y ya pendria altra vent 

 perquè res d’axò li agrada. 

 

25 Ya la comensa a ecsortar, 

 a la pajesa a l’instant 

 qu·aquella vida dexant 

 se comens a regalar. 

 

 «Qu·has de fer de viure axí» 

30 li diu, «ab tanta pobreza? 

 Yo tench una gran riqueza 

 a la Ciutad, vina a mí». 

 

 «Quatra dias qu’hem de víurer 

 més val que mos regalem; 

35 después ya mos morirem 

 per ara folgar y ríurer». 
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 Veis aquí que estas rahons 

 a la pajesa obligaren 

 las dos juntas se n’anaren 

40 encare que pes racons. 

 

 Proseint el seu camí 

 seria ya mitja nit 

 quant tutom està adormit 

 procuraren entrar-i. 

 

45 Trobant-se ya en la Ciutad, 

 molt alegre y molt ufana, 

 la pajesa y ciutadana, 

 se n’entren per un forat. 

 

 Dins la casa es tròban ya, 

50 qui està plena com un ou, 

 en la cual ningú se mou,  

 de tota la gent qu·hey à. 

 

 La pajesa aquí s’admira 

 en la riquesa qu·és tanta, 

55 que cuant més va més s’espanta, 

 més s’admira quant més mira. 

 

 S’admira de la belleza 

 de robas y de vestits, 

 de guardarrobas y llits 

60 qu·estan tots plens de riqueza. 

 

 S’admira de la abundància 

 de los menjars delicats, 

 de los regalos y plats, 

 ab lo qu·ella ha fet ganància. 

 

65 Veis aquí la ciutadana 

 qui ya posa a la pajesa, 

 perquè descans ben estesa, 

 demunt un vestit de grana. 

 

 Cuant ella es posa a servir 

70 fent a la pobre, señora, 

 qui son forat ya no añora 

 ni té ganas de dormir. 

 

 Perquè veu la compañera 

 qui ya surt ya torna entrar 

75 y sempre du nou menjar 

 servint-li de rabostera. 
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 Però a tot lo que ofereix 

 sia rostit, sia pasta, 

 ella tot primer heu tasta, 

80 d’este modo és que servex. 

 

 La pajesa ben servida, 

 alegre ab el nou estat, 

 ya troba qu’ha millorat, 

 y que ya no hey ha més vida. 

 

85 Veis, però, qu·a l’entretant, 

 qu·estan tan alegrement, 

 sent un renou tant rebent 

 que los causa gran espant. 

 

 És el renou de las portas 

90 qui las fa córrer ab temor, 

 y los causa tal horror, 

 que casi se quédan mortas. 

 

 Comènsan a tremolar, 

 cada punt ab nous espants, 

95 perquè senten lladrar cans 

 de qui es cèrcan escapar. 

 

 Per un y altre forat, 

 ya corren y ya se tàpan; 

 axí com poden escàpan 

100 perquè es pòsan d’amagat. 

 

 La pajesa, però, diu 

 a la rata ciutadana: 

 «No vuy yo vestit de grana; 

 yo me’n vatx en es meu niu. 

 

105 No tench yo nececitat 

 d’esta vida ab gran riqueza, 

 més val se meua pobreza; 

 yo estich bé en es meu forat. 

 

 Qu·hem de fer se confitura 

110 y bon menjar sens descans, 

 quant mos envesten es cans. 

 

 Yo estim més estar segura». 
 

Tres manuscrits A, B i C; el text es basa en A. 
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APARAT CRÍTIC:  

Encapçalament: burlesca: no és a C.  

1. tems: C: «temps»; rata: C: «rate». 3. rata: C: «rate»; ciutad: B i C: «ciutat». 4. admaté: 

B: «admeté»; d’una mata: C: «de una mata». 7.cuant: C: «quant»; se: B: «sa». 8. li tregué: 

C: «heu tragué». 10. d’alegria: C: «de alegria». 11. quant: B: «cuant». 15. d’ordi: C: «de 

hordi»; roagat: B: «roegat». 16. siuronet: C: «ciuronet». 17. altre: C: «altra»; espècia: B: 

«espècie». 18. llatuga: B: «lletuga». 23. ya: B: «ja»; altra: B i C: «altre». 25. ya: B: «ja»; 

ecsortar: C: «exortar». 27. qu·aquella: C: «que aquella». 29. qu·has: C: «que has». 30. 

pobreza: B: «pobresa». 31. riqueza: B: «riquesa». 32. ciutad vina a mi: B i C: «ciutat vine 

ab mi». 33. quatra: B: «cuatre»; C: «quatre»; qu·hem de viurer: C: «que hem de viure». 34. 

mos: C: «nos». 35. ya: B: «ja». 36. ara: B i C: «are»; riurer: C: «riure». 40. pes racons: C: 

«per recons». 41. proseint: B: «proseguint» i C: «procehint». 42. ya: B: «ja». 43. quant: B: 

«com»; tutom: B: «tutom ja»: C: «totom». 44. entrar-i: C: «entra-hi». 45. ciutad: B i C: 

«ciutat». 46. alegre: C: «alegra». 47. La pajesa y ciutadana: C: «la pajesa y la ciutadana». 

49. ya: B: «ja». 50. qui: C: «que»; ou: B: «hou». 51. cual: C: «qual». 52. qu·he ya: B: «que 

hi a» i C. «que hayà». 53. s’admira: B i C: «se admira». 54. qu·és: B: «que és». 55. cuant: 

C: «quant»; s’espanta: C: «se espanta». 57. s’admira de: C: «se admira de»; belleza: B: 

«bellesa». 59. guardarrobas: C: «guarderrobas». 60. qu·estan: C: «qui estan»; riqueza: B: 

«riquesa». 61. s’admira: C: «se admira». 64. qu·ella: C: «que ella». 65. aquí la: C: «aquí a 

la»; ciutadana: B: «ciutedana». 66. ya: B: «ja». 69. cuant: C: «quant». 71. son: C: «es». 74. 

ya: B: «ja». 76. rabostera: C: «rebostera». 77. ofereix: B: «oferex». 79. heu: B: «eu». 80. de 

este: C: «de este». 83. ya: B: «ja»; qu·ha: C: «que ha». 84. ya: C: «ja»; hey ha: B: «hi a» i 

C: «he ya». 85. Veis però qu·al: C: «veis aquí però al». 86-87. qu·estan tan alegrement / 

sent un renou tant rebent: C: «que tant se alegra, sent / un renou qui és tant rebent». 95. 

senten: C: «sentan». 96. de: C: «di». 98. ya: B: «ja»; tàpan: C: «tópan». 100. Perquè es: B: 

«perquè és»; d’amagat: C: «de amagat». 102. ciutedana: B: «ciutadana». 103. vuy yo: B: 

«vull jo» i C: «vull yo». 106. en es: B: «an es». 105. tenc yo nececitat: B: «tench jo 

necesitat» i C: «tenc yo necesidat». 105. d’esta: B: «de esta». 107. se meua: C: «sa mehua»; 

pobreza: B: «pobresa». 108. yo: B: «jo»; meu: no és a C. 109. Qu·hem: C: «què hem»; se: 

C: «sa». 110. quant: B: «quant»; mos envesten: C: «nos envestan». 112. yo: B: «jo». 

 

 

 

 

ANOTACIÓ: 

14. El mot reim s’ha de pronunciar amb diftong per conservar l’estructura mètrica del poema; 

per tant, no hi posam la dièresi. 

15. roagat llegiu ‘rosegat’. 

22. «menjar de cap de dent»: ‘menjar amb poca gana, masticant a poc poc i sense delit’ 

(DCVB, X: 708). 

30-31: les paraules ‘pobreza’ i ‘riqueza’, usades com a antònimes, surten una altra vegada al 

llarg del poema; concretament als versos 106è-107è. 

32. La preposició ‘a’ es troba usada com a ‘amb’, tot indicant companyia. 

40. «anar pes racons»: ‘estar abandonat, no ser tingut en consideració’ (DCVB, IX: 87). 

41. Proseint: ‘prosseguint’. 

44. entrar-i: s’ha de pronunciar com a paraula aguda tal i com correspon a la fonètica 

mallorquina. 

76. rebostera: ‘encarregada de guardar el rebost, sobretot d’un palau o d’una casa gran’ 

(DCVB, IX: 250). 

80. este modo; vegeu la nota a [9],9. 

87. rebent: ‘ràpid’ (DCVB, IX: 78). 
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APÈNDIX: 

 

  EL RATÓN DE LA CORTE Y EL DEL CAMPO 

 

  Un Ratón cortesano 

  Convidó con un modo muy urbano 

  A un Ratón campesino. 

  Dióle gordo tocino, 

 5 Queso fresco de Holanda. 

  Era su alojamiento, 

  Pues no pudiera haber un aposento 

  Tan magníficamente preparado, 

  Aunque fuese en Ratópolis buscando 

 10 Con el mayor esmero, 

  Para alojar a Roepán primero. 

  Sus sentidos allí se recreaban; 

  Las paredes y techos adornaban, 

  Entre mil ratonescas golosinas, 

 15 Salchichones, perniles y cecinas. 

  Saltaban de placer, ¡Oh qué embeleso! 

  De pernil en pernil, de queso en queso. 

  En esta situación tan lisonjera 

  Llega la despensera. 

 20 Oyen el ruido, corren, se agazapan, 

  Pierden el tino, mas al fin se escapan 

  Atropelladamente 

  Por cierto pasadizo abierto a diente.  

  “¡Eso tenemos!” Dijo el campesino; 

 25 “Reniego yo del queso, del tocino 

  Y de quien busca gustos 

  Entre los sobresaltos y los sustos.” 

  Volvióse a su campaña en el instante 

  Y estimó mucho más de allí adelante, 

 30 Sin zozobra, temor ni pesadumbres, 

  Su casita de tierra y sus legumbres. 

   

(Samaniego 2000: 174-175) 

 

 

  SAS DUAS RATAS 

 

  Duas señoras ratas tragineras, 

  molt llestas de tots modos y maneras, 

  una pajesa y s’altra de ciutad 

  se toparen, per sort, dins un forat. 

 5 Luego d’haver acabat es complimens 

  en aquella ocasió corresponens, 

  digué sa ciutadana a sa pajesa: 

  «Sí no sí, has de venir a sa despesa 

  que en una casa teng de sas més ricas. 

 10 Allà has de vèurer tu si jo fas micas, 

  berenaràs en mi sense fatiga 

  y podràs dir que het som coral amiga». 

  Acaba en semblants termes, y tantost 

  foren, y no sé com, dins un rabost 

 15 en el cual sa abundanci y simetria 

  casi indicaren qu·era de novia. 

  No hey à que pensar-se que sa pagesa, 

  aquí tengués escrúpol o peresa, 

  ni cerimonis fes empagaïda, 
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 20 cuant de bon grat s’amiga la convida; 

  pues llavonses tenia a son alou 

  cuxots, tant de tossino com de bou, 

  a més d’altres menjars tan esquisits, 

  que no és golós qui no se’n llepa es dits. 

 25 D’un pot de confitura, a un de mantega, 

  sàltan alegras que amb aquella vega 

  pensen trèurer sa pancha de mal añy; 

  y en veritad que axò no és gens estrañy, 

  pues hey havia tant de companatje 

 30 que a una gustosa pessa de formatje 

  no li arrambaren solament es nas, 

  y encare que d’Olanda, tant de cas 

  en feren ellas com si fos de fust. 

  Mentras passàvan totas duas gust, 

 35 sa pajesa es resol ben advertida 

  a no testar verduras en sa vida, 

  y cercar un semblant alocament. 

  Cuant, per desgraci, veis aquí que sent 

  un cert renou de claus... Obrin sa porta! 

 40 Aquí sí que pensà quedar-se morta! 

  Però es recobra un poch y pren es llis 

  per un amagatay y un passadís, 

  y s’atropella, y corre tan velós 

  que sols si s’altra no li diu adiós. 

 45 Y tot d’una d’espassat es susto, crech, 

  que estimà més es seu antig soseg, 

  pues esclamà: «No vuy mudar costums! 

  Valen més sa quietud y es meus llegums!» 

  (Aguiló 1846: 31-33) 

 

 

COMENTARI: 

 Ja hem comentat a l’apartat corresponent de la introducció que Roca fa dues versions 

del mateix tema: una es troba al manuscrit Vàrias fàbulas i té per títol [22.1] Sas duas ratas, 

mentre que l’altra es conserva a les miscel·lànies erudites i es titula [22.2] Fàbula burlesca 

de la rata pajesa y la rata ciutadana. Aquest tema, a més, es localitza als reculls de 

Samaniego, La Fontaine i Aguiló. La versió de Roca que relacionarem amb la de Samaniego 

és la del manuscrit Varias fábulas ja que és l’única que resulta comparable. 

D’entrada, Roca, a [22.1] Sas duas ratas, dedica nou versos a introduir el tema i a justificar la 

trobada de les rates: dues rates, una pagesa i una altra de ciutadana, que havien estat amigues, 

es troben per casualitat i, després d’una salutació efusiva, la rata ciutadana decideix convidar 

la pagesa a berenar. Roca concreta al màxim la situació i parla de la rata ciutadana, en el 

sentit de ‘la rata de Ciutat de Mallorca’, és a dir, de Palma. D’aquesta manera tota l’acció 

passarà a una casa senyorial de Palma. Aquest acte de convidada de la rata ciutadana resulta 

molt insistent i té lloc en estil directe; tot això ocupa des del vers 10è fins al 14è. Destaca el 

fet que, en el seu parlament, la rata ciutadana justifica la convidada com una manera de 

manifestar l’amistat. Samaniego és molt més sintètic: en els tres primers versos ens mostra un 

ratolí ‘cortesà’ que convida un ratolí del camp a menjar, sense especificar de quina menjada 

es tracta, ni on es troben, ni per quin motiu té lloc la convidada. Notem com Samaniego fa ús 

d’un ratolí, en lloc d’una rata, i que l’escenari en el qual situa l’acció és la cort, tal vegada per 

poder justificar l’abundància d’aliments de què parlarà posteriorment. Tanmateix, però, 

resulta estrany que Roca coincideixi amb La Fontaine en parlar d’una rata de ciutat en 

contraposició a una altra de pagesa, tant pel que fa a la rata (i ja no un ratolí, com 

Samaniego), com pel que fa a l’adjectiu que la qualifica. Els termes ‘pagès’ i ‘ciutadà’ devien 

ser antònims popularment coneguts a la Mallorca de l’època; recordem que històricament 

existeix una certa rivalitat entre la capital de l’illa i la resta de poblacions. Aquestes 

coincidències, però, no resulten suficients per demostrar que Roca coneix el relat de La 

Fontaine. A més, l’argument d’aquesta faula és objecte de moltíssimes reelaboracions 
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literàries, tant a la literatura medieval, com a la barroca espanyola, que Roca podia conèixer i 

a les quals és possible que la contraposició s’efectuàs entre la ciutat i la pagesia i no entre la 

cort i el camp com proposa Samaniego. La faula de La Fontaine, per la seva banda, simplifica 

l’argument: deixa en una simple invitació la convidada que Roca dilata tant, i la humanitza al 

màxim: ja no es tracta, com a Roca i a Samaniego, de dos animals que van de part a banda 

d’un rebost menjant un poc d’aquí i un poc d’allà, sinó que la rata amfitriona para taula 

Damunt una estora persa (vers 4t) i posa cobert (vers 5è).  

Comença a partir d’ara la descripció del rebost a Aguiló, Roca i Samaniego, perquè La 

Fontaine, com que ha convidat la rata a sopar a taula, mai no parla del rebost ni del preparatiu 

i resol aquest tema amb gran generalització: El convit fou cosa honesta / no pecava gens 

d’escàs (versos 8è-10è). Samaniego presenta un lloc ple de pernils i formatges, fins i tot 

importats d’Holanda. Roca copia aquestes provisions i Aguiló també, encara que concreta 

més i afegeix els bots de les rates des d’un pot de confitura a un de mantega (vers 25è), que 

també es donen al poema de Samaniego Saltaban de placer ¡Oh qué embeleso! (vers 16è). A 

més, els dos autors mallorquins afegeixen aquest matís tan grotesc d’aprofitar la convidada i 

menjar a voler i en els dos casos presenten la rata pagesa que no s’avergonyeix gens ni una 

mica de menjar abundantment. És més, la rata pagesa decideix, incialment, no tastar llegums 

durant se vida (vers 32è) en el cas de Roca, o verdures en el cas d’Aguiló, en una mena de 

rebuig de la vida que havia duit fins al moment; aquests matisos no s’expliquen a Samaniego.  

Arriba, a continuació, el desenllaç que provoca l’espant i posterior fugida de les rates. La 

Fontaine no explica què passa, simplement algú torbà la festa (vers 11è). A Samaniego llega 

la Despensera (vers 19è) i a Roca i Aguiló senten un cert renou de claus qui obrin se porta 

(vers 35è). Resulta curiós, a més, que els dos autors mallorquins són els únics que ens 

continuen donant informació sobre l’estat anímic, per tal com la pagesa pensa quedar morta 

(vers 36è). La resta de composicions relaten únicament les corredisses al llarg dels 

passadissos. 

Finalment, la sentència és en estil directe a Samaniego, que no fa tornar les rates al rebost i 

que la posa en boca de la rata pagesa que, sense deixar temps a la ciutadana per justificar-se, 

renuncia al menjar i als ensurts. Després, el narrador omniscient ens continua explicant que 

se’n va a casa seva a menjar llegum. Constatam que aquest llegum de l’últim vers no surt a 

Roca però sí a Aguiló, que igualment que Samaniego posa els dos versos de desenllaç en 

boca del seu ratolí pagès. Roca també ho resol ràpidament i en dos versos: enllaça la 

sentència amb la fúria amb què la rata surt del rebost i se’n va sense dir adéu cap al seu cau; a 

continuació el narrador del poema de Roca demana al receptor si ho troba estrany tot indicant 

que ell no li ho troba. La Fontaine, per la seva banda, és més dialogant: diu que quan va 

extingir-se la fressa (vers 17è) la rata ciutadana vol que continuïn el sopar (ho expressa en 

estil directe, mitjançant una frase que denota que ella es troba com si res no hagués passat) 

però la pagesa, també en estil directe convida la ciutadana al seu cau a menjar més 

humilment encara que sense interrupcions. Destaca el fet que aquesta intervenció de la rata 

pagesa ocupa els vuit versos finals, al llarg dels quals exposa les condicions de la seva vida 

que ella considera positives i rebutja les de la rata ciutadana.  

En resum, Roca fa una versió bastant lliure de l’argument de Samaniego del qual tanmateix 

és deutor, tot i que aquesta vegada no ens trobam davant el concepte de traducció; Roca copia 

l’estructura però amplia l’argument amb una justificació de l’acció, canvia les intervencions 

en estil directe i indirecte i varia la forma de la sentència encara que no el contingut. Aguiló 

opera canvis sobre el poema de Roca que, en alguns casos, tenen a veure amb elements del 

poema de Samaniego que Roca no ha incorporat, tals com la sentència en boca de la rata, els 

bots dels dos animals dins el rebost i determinats termes lèxics. El poema de La Fontaine és 

prou diferent del de Samaniego i presenta dues coincidències amb Roca: fa protagonitzar 

l’acció a rates en lloc de ratolins, contraposa el terme pagès a ciutadà i no a cortesà com fa 

Samaniego, i utilitza les quartetes d’art menor. 
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 [23] 

 

 S’ASE Y ES CAVALL 
 

 Digau-li qu·és codolada 

 o com voldreu, 

 solament que m’escolteu 

 cuatre paraulas. 

5 Callau un poc, escoltau-les; 

 vamos al cas. 

 Per fortuna o per acàs, 

 pensava un ase 

 (y perdonen-me, que a casa 

10 axí ley diuen) 

 en so regalo que viven 

 alguns cavalls, 

 qui no s’han de criar calls 

 ni escorxadures, 

15 per menjar bones mesuras 

 d’ordi y civada. 

 En se testa acalorada 

 de tal quimera, 

 esclama d’esta manera: 

20 «Qui eu pot pensar, 

 que no hey haje bossí car, 

 ni res da més, 

 ni gust qui valga doblers, 

 sempre qu·es tracta 

25 de presentar bon recapte 

 a un cavall? 

 Encare volen que call? 

 Ab quina rahó? 

 El tràctan com un señor 

30 a totas provas, 

 no li plañen ses garrovas, 

 cost lo que cost; 

 heu gastaran tot més tost, 

 ni veu asot; 

35 ni may li dónan garrot, 

 si cau pes dret; 

 a lo més si tasta es fuet! 

 Y qu·un pobre ase, 

 com un dos qui no fa vasa 

40 s’haje de veure! 

 Hey haurà qui eu vulga creure? 

 Qui, sens consol, 

 fa feyne de sol a sol, 

 qui s’arruïna, 

45 qui s’esclate, qui tragina, 

 qui tant trabaya, 
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 y passa ab un poc de paya. 

 Ha·y mirament! 

 Que no som jo decendent, 

50 per línea recta, 

 d’aquell ase de respecte, 

 qui entrà dins l’arca 

 de Noè, el gran patriarca? 

 Pues y com? Basta! 

55 Que jo renec de me casta, 

 cuant concider, 

 qu·un ase fa tal paper, 

 en tots es gastos, 

 tant com es cuatre de bastos». 

60 Axí s’esplaya, 

 en tota aquesta rondaya, 

 tot enfadat, 

 cuant un cavall ensellat, 

 molt llest y ardit, 

65 allà a la guerra és partid. 

 Tot just y dret, 

 s’ase muda de cantet, 

 tot empaguit, 

 que a s’estable fonc partit, 

70 a fer badais. 

 És el cas que si es trabais 

 dúiam a plassa, 

 o miràsem lo que passa 

 a cada casa, 

75 faríam lo que féu s’ase. 
 

 

Ms G, 329-330. El text es basa en G. 

ANOTACIÓ: 

6. vamos: castellanisme per ‘anem’. 

13. criar calls és ‘fer-se devallons a força de fer feina’ (DCVB, II: 864). 

28. Per raons mètriques, l’última paraula d’aquest vers s’ha de pronunciar fent diftong, com 

si les dues vocals fortes formassin una sola síl·laba.  

31. garroves: dialectalisme per «garrofes», en aquest cas ha de ser entès en sentit figurat com 

‘el menjar’ en general. 

36. ‘caure pes dret’: ‘caure bé’ (DCVB, III: 64). 

39. fa vasa: vegeu la nota a [3], 21. 

48. En el sentit de ‘hi ha mirament’. 

49-53: fa referència al popular passatge bíblic de l’arca de Noè que es relata a la Bíblia (Gen 

6-9). 

58. gastos: vegeu la nota al vers 13è del poema [12] Se lletera. 

67. «mudar de cantet», ‘contradir-se, canviar d’idea’ (DCVB, II: 932). 

68. empaguit: ‘empegueït’, dialectalisme per ‘avergonyit’ (DCVB, IV: 776). 
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  APÈNDIX: 

 

 EL ASNO Y EL CABALLO 

 

 “¡Ah! ¡quién fuese Caballo!” 

 Un asno melancólico decía; 

 “Entonces sí que nadie me vería 

 Flaco, triste y fatal como me hallo. 

5 Tal vez un caballero 

 Me mantendría ocioso y bien comido, 

 Dándose su merced por muy servido 

 Con corvetas y saltos de carnero. 

 Trátanme ahora como vil y bajo; 

10 De risa sirve mi contraria suerte; 

 Quien me apalea más, más se divierte, 

 Y menos como cuando más trabajo. 

 No es posible encontrar sobre la tierra  

 Infeliz como yo.” Tal se juzgaba,  

15 Cuando el Caballo ve cómo pasaba, 

 Con su jinete y armas, a la guerra. 

 Entonces conoció su desatino. 

 Rióse de corvetas y regalos, 

 Y dijo: “Que trabaje y lluevan palos, 

20 No me saquen los dioses de Pollino.” 

  

 (Samaniego 2000: 232) 

 

 

 S’ASA Y ES CAVALL 

 

 Digau-li que és codolada, 

 o com voldreu. 

 Solament que m’escolteu 

 cuatre paraulas. 

5 Callau un poch, escoltau-les, 

 vamos al cas. 

 Per destino o per acàs 

 pensava un asa 

 (Y perdonen-me que a casa 

10 axí l’hey diuen) 

 en so regalo que viuen  

 alguns cavalls, 

 que no s’han de criar calls 

 ni escorxeduras 

15 per menjar bones mesuras 

 d’ordi y civada. 

 En sa testa acalorada 

 de tal quimera 

 esclamà d’esta manera: 

20 «Qui heu pot pensar! 

 Que no hey haje bossí car, 

 ni res demés, 

 ni gust que valga doblers 

 sempre que es tracte 

25 de presentar bon recapte 

 en es cavall? 

 Encara volen que call? 

 Axò és rahó, 

 que el tracten com un señor, 

30 a totas provas; 



 283 

 no li plàñan sas garrovas 

 cost lo que cost, 

 heu gastaran tot més tost. 

 May veu assot! 

35 May li assanten es garrot! 

 Si cau pes dret, 

 a lo més llarg tasta fuet. 

 Y qu·es pobre asa, 

 com un dos qui no fa vasa 

40 s’haje de veure? 

 Hey heurà qui vulga creure 

 que sens consol 

 fa feina de sol a sol, 

 que s’arruïna, 

45 que s’esclata, que tragina, 

 que tant trebaya 

 y passa ab un poch de paya? 

 Quin mirament? 

 Acàs no som descendent 

50 per línea recta 

 d’aquell asa de respecta 

 que entrà dins l’arca? 

 Pues y com...? Basta, 

 que jo reneg de ma casta 

55 cuant consider 

 que un asa fa tal paper 

 en tots es gastos 

 com en fa es cuatra de bastos!»  

 Axí s’esplaya 

60 en tan llarga rondaya, 

 tot enfadat, 

 cuant un cavall ensellat, 

 molt llest y ardit, 

 a la guerra veu partid. 

65 Tot just y dret, 

 s’asa muda de cantet, 

 s’empagaiex, 

 y a s’estable ja parteix 

 a fer badais. 

70 És el cas que si es trabais 

 dúiam a plassa, 

 o miràssem lo que passa 

 a cada casa 

 feríam tots lo que s’asa. 

  

 (Aguiló 1846: 34-37) 

 

 

COMENTARI: 

S’ase i es cavall apareix als reculls faulístics de Samaniego i Roca. Una vegada més Roca 

l’adapta del poeta castellà variant alguns matisos del contingut. Per una banda, tots dos 

poemes coincideixen pel que fa al tema, concretat després en la moralitat final, i que tracta de 

l’enveja infundada de la situació dels altres. L’estructura de la contarella narrada per 

Samaniego és molt semblant a l’explicada per Roca. Ho comentarem a continuació. 

A la situació inicial, Roca introdueix la faula reclamant silenci i atenció al receptor (versos 

1r-6è). Acte seguit i entre els versos 7è i 16è, el narrador presenta en estil indirecte els 

pensaments de l’ase que després posarà en estil directe per insistir sobre el tema. Samaniego, 

per contra, ja dóna per suposada l’atenció del seu lector, i des del primer vers fa que l’ase es 
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queixi en estil directe, aconseguint una gran vivesa i agilitat en el relat; tanmateix, però, en 

aquesta part, els dos ases reivindiquen el mateix: l’ase treballa molt i és poc considerat per 

part del seu amo, mentre que el cavall viu sense treball i està ben alimentat. Després de tants 

de planys, que constitueixen en els dos casos la part central del poema, l’ase veu passar un 

cavall ensellat que se’n va a la guerra. D’aquesta manera comença el desenllaç de la història: 

l’ase calla i se’n va avergonyit al seu estable.  

L’argument és similar en els dos autors encara que l’enfocament del tema és molt diferent. 

Roca remarca les diferències entre el cavall i l’ase, i l’enveja que aquest té de la situació de 

l’altre. D’aquesta manera la intervenció de l’ase és basada en l’elogi de la vida dels cavalls 

dels quals valora els detalls següents: viuen regalats (versos 11è-12è), no fan feina feixuga 

(versos 13è-14è), mengen abundantment (versos 15è-16è), no se’ls plany res (versos 20è-

33è) i mai ningú no els pega (versos 34è-37è). Tot això és precisament el que reivindica el 

protagonista de la faula, apel·lant al fet que ell també té dignitat, és a dir, també és 

descendent de l’ase de l’arca de Noè (versos 49è-54è) encara que té una situació difícil 

(versos 56è-59è). A més, Roca fa proliferar els verbs que indiquen la vida tan dura que du 

l’ase: Fa feyne de sol a sol / qui s’arruïna / qui esclate, qui tragina, / qui tant trabaya / y 

passa ab un poc de paya (versos 43è-47è), tot potenciat pel polisíndeton (reiteració de la 

conjunció i) que fa que la vida de l’ase sembli més llarga i més cruel. De fet, l’acció s’enfoca, 

en aquest cas, en contraposició a la del cavall i a la picaresca que comporta el saber viure 

sense fer feina; l’ase de Roca, bàsicament, se sent beneit pel fet d’haver de treballar tant. 

L’ase de Samaniego, per altra banda, plany que si fos cavall es trobaria ocioso y bien comido 

(vers 6è), a canvi de corvetas y saltos de carnero (vers 8è), però allò que realment el 

preocupa és el seu estat d’infelicitat, i insisteix molt més en la descripció de la seva situació 

anímica: es troba flaco, melancólico, i en estat fatal (vers 4t). L’ase de Samaniego vol ser 

cavall perquè desitja ser feliç, però també perquè així rebria una altra consideració, ja que ara 

el tracten com a vil y bajo (vers 9è) i se’n riuen d’ell (vers 10è-12è). Tot això, a més, ho 

explica per veu pròpia i en estil directe, aconseguint un discurs ben estructurat, sentit i 

coherent. 

Tres versos, però, són suficients per capgirar un discurs que n’ha ocupat seixanta-dos en el 

cas de Roca i catorze en el cas de Samaniego: el cavall passa camí de la guerra sota la mirada 

atenta de l’ase. El cavall hi és però no actua, no té cap protagonisme; únicament serveix per a 

continuar centrant la faula en l’ase que, després d’això, s’avergonyeix d’haver parlat en el cas 

de Roca i muda de cantet, / tot empaguit, / i a s’estable fonc partit,/ a fer badais (versos 67è-

70è). D’aquesta manera es dóna peu al narrador que fa la moralitat en els últims cinc versos. 

L’ase de Samaniego, per contra, que no havia estat tan dur en les seves acusacions contra el 

cavall, conoce su desatino / rióse (versos 17è-18è) i es conforma amb el seu estat, i en termes 

així de desenfadats fa la sentència. 

El narrador en cap dels dos casos no es posa de la banda de l’ase, tot i que en el poema de 

Roca la intervenció de la persona que conta la història és molt més present que en la 

contarella del poeta castellà. A la sentència proposa l’ase com a exemple a imitar: o miràsem 

lo que passa / a cada casa / faríam lo que féu s’ase (versos 73è-75è). El Samaniego narrador 

no intervé perquè com ja hem esmentat dóna la paraula des del primer vers a l’animal 

protagonista. 

Els relats són àgils: el de Samaniego és més breu i tendeix a generalitzar el que explica; el de 

Roca, tot i ser més extens, presenta un plany molt viu i sentit, basat en les petites desgràcies 

quotidianes de la vida de l’animal. A més, el metre curt i el ritme marcat per la codolada 

faciliten que es pugui repetir un mateix concepte de maneres molt diferents sense resultar 

excessivament reiteratiu: ni veu asot,/ ni li donen garrot / a lo més si tasta es fuet  (versos 

34è-37è); d’aquesta manera, a més, a força de paral·lelismes estructurals i de conjuncions, 

s’expressa millor la dificultat de la situació de l’ase. 

En resum, notam que la mateixa anècdota és narrada pels dos escriptors encara que Roca 

opera amb molta llibertat pel que fa a la forma. Roca crea un fragment inicial de reclam de 

l’atenció del lector, caracteritza a partir del seu propi criteri l’ase protagonista i fa una faula 

mínimament original partint de la de Samaniego. Els dos autors, però, són conseqüents amb 

el que expliquen i relaten amb cohèrencia. 

La intervenció que opera Aguiló sobre el poema de Roca és, en aquest cas, poc significativa i 

es redueix a qüestions ortogràfiques. 
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           [24] 

 

SE JUNTA DE SES RATAS 

 

 Un porxo gran, obscur, poch habitat, 

 ple de trastos y pols, fonc elegit 

 per lo ilustre senado de las ratas 

 per tenir una junta y reflectir 

5 sobre diversos punts de policia, 

 pues de abastos ey ha massa regit. 

 D’aquella vecindad totas ses ratas 

 mes hàbils y elocuents van venir; 

 casi es pot figurar un parlament  

10 tan gran y tan famós com de París. 

 Se qui més brevetjava de discreta 

 se va fer presidenta de inprovís, 

 pues comensà un discurs molt estudiat 

 que en paraules més breus està reduït: 

15 «Vostès no ignòran», diu, «qu·aquest veÿnat 

 qui habita s’altre part, paret al mitx, 

 és la señora gata Covacurta, 

 qui mos pilla adormidas en se nit. 

 Serà precís resoldre cualque medi 

20 per la seguredad de nostros fills 

 y de nostre persona, que de no, 

 jo els asegur que estam en gran perill». 

 «Es mal està tirat a se paret», 

 una llesta de llengo prest los diu, 

25 «posar un cascavell al señor gat 

 y tenim es negoci concluït». 

 «Gran pensament», va dir la presidenta, 

 «m’admir que no·y haguérem advertid, 

 però jo estic pensant ab una cosa: 

30 hey ha ningú de voltros qui s’arrisch?» 

 Lo matex solec dir sempre que vetx 

 tanta còpia d’ingenis atrevits, 

 qui propòsan ideas imposibles 

 o molt dificultosas de cumplir. 

35 Vostè pensa molt bé: pues cavaller, 

 si sap posar mà a l’obra, qu·als es dit. 

  
 

Ms G, 330-331; el text es basa en G. 

El poema també apareix a La Fontaine (1984: 115-117). 
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ANOTACIÓ: 

 

1. porxo: és l’habitació o conjunt d’habitacions que formen la part més alta d’una casa, sota 

teulada, destinat a guardar-hi coses de poc ús (DCVB, VIII: 785). 

3. Senado: castellanisme per «senat». 

4. reflectir: ‘reflexionar’ (DCVB, IX: 270). 

6. abastos: «abasts», castellanisme documentat per primera vegada el 1697. ‘haver-hi regit’ 

significa ‘haver-hi ordre, direcció’ (DCVB, IX: 296). 

9. vecindad: castellanisme per ‘veïnat’, ‘barriada’. 

12. inprovís: ‘imprevist’; aquesta paraula es documenta a través d’un exemple de les faules 

d’Isop (DCVB, VI: 610). 

19. medi: vegeu la nota a [16], 25. 

20. seguredad: castellanisme per «seguretat» (DCVB, IX: 805) 

36. ‘als’: subjuntiu d’alçar. 

 

APÈNDIX: 

 

 CONGRESO DE LOS RATONES 
 

 Desde el gran Zapirón, el blanco y rubio, 

 Que después de las aguas del diluvio 

 Fue padre universal de todo gato, 

 Ha sido Miauragato 

5 Quien más sangrientamente 

 Persiguió a la infeliz ratona gente. 

 Lo cierto es que obligaba 

 De su persecución la desdichada, 

 En Ratópolis tuvo su congreso. 

10 Propuso el elocuente Roequeso 

 Echarle un cascabel, y de esa suerte 

 Al ruido escaparían de la muerte. 

 El proyecto aprobaron uno a uno, 

 ¿Quién lo ha de ejecutar? Eso ninguno. 

15 “Yo soy corto de vista. Yo muy viejo. 

 Yo gotoso”, decían. El concejo 

 Se acabó como muchos en el mundo. 

 Proponen un proyecto sin segundo: 

 Lo aprueban: hacen otro. ¡Qué portento! 

20 Pero ¿la ejecución? Ahí está el cuento.  

 

 (Samaniego 2000: 255-256) 
 

 
 SA JUNTA DE SAS RATAS 

 

 Un porxo gran, obscur, poch habitad, 

 ple de trastos y pols, fonch elegit 

 per lo noble senado de sas ratas 

 per tenir una junta, y reflectir 

5 sobre diversos punts de policia 

 que d’abastos hey à massa regit. 

 Aquí totas sas ratas de aquells barrios, 

   més hàbils y elocuents varen venir 

   casi es pot figurar un Parlament  

  10 semblant en es de Londres o París. 

   Sa qui més brevetjava de discreta 

   s’axecà presidenta d’improvís, 

   comensant un discurs molt estodiat 

   que en paraules més breus està reduït: 
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  15 «Vostès no ignóran», diu, «que aquest veïnat 

   que habita s’altra part, paret esmitx, 

   és la señora gata Couacurta, 

   qui mos pilla adormidas en sa nit. 

   És necessari, pues, que se resolgue 

  20 un remey, es més útil y efectiu, 

   ja per assegurar sa nostra vida, 

   ja per sa llibertat des nostros fills». 

   «Es mal està tirad a sa paret,» 

   respongué, prontament, donant un crit, 

  25 una llesta de llengo y de talons, 

   en tractar de parlar o de fogir. 

   «Si vostès volen prendre mon dictamen 

   jo els assegur que aquest poble infeliz 

   ja no anirà com antes cap per terra 

  30 abatut, temerós y fogitiu. 

   Si per traïció mos prenen casi sempre 

   es renou prevendrà a sas descuidadas, 

   y vet aquí es negoci concluït». 

   «Gran pensament», clamà sa presidenta.  

  35 «De no haver-lo tengut jo, me n’admir. 

   Emperò jo pensava amb una cosa: 

   qui serà de vostès sa qui s’arrisc?» 

   Lo matex solec dir sempre que veig 

   tanta còpia d’ingenis atrevits 

  40 que propòsan ideas impossibles, 

   o projectes difícils de cumplir. 

   Vostè pensa molt bé, pues, cavaller, 

   si sap posar mà a l’obra que als es dit. 

 

   (Aguiló 1846: 39-40) 

 

 

COMENTARI: 

Roca fa una versió d’un tema clàssic de Samaniego que, a la vegada, fa una reelaboració de 

La Fontaine. Aguiló edita la versió de Roca amb algunes diferències respecte d’aquest. Tot 

això, ho explicarem detalladament a continuació. 

Roca situa l’acció en un porxo, és a dir, a la part alta i deshabitada d’una casa, en un intent de 

descriure un referent que resulta conegut al seu receptor. D’aquesta manera fa una referència 

a la seva pròpia realitat, que Samaniego evita tot situant l’acció a Ratópolis, un lloc una mica 

fantasiós i irònic que recorda, segons Ernesto Jareño, la Gatomaquia de Lope de Vega 

(Samaniego 1991: 104). A més, Roca converteix la reunió de les rates en una sessió del Senat 

d’un Parlament (tan conegut com el de París). A més, explica com existeix una rata que fa de 

presidenta, a través d’una escena en la qual tracta el tema de les aparences personals. Es 

tracta, doncs, d’una organització que reprodueix el mateix esquema que una entitat pública; 

d’aquesta manera converteix el problema de les rates en un problema públic i importantíssim. 

Samaniego no havia donat tanta oficialitat al tema i les seves rates, o ratones, celebraven un 

simple congrés per tractar una qüestió que preocupava tots els assistents. La Fontaine centra 

la faula a partir de les molèsties que el gat provoca entre les rates i dedica espai a explicar la 

situació difícil. Després d’això, envia el gat uns quants dies fora i, durant aquesta calma, les 

rates aprofiten per celebrar un Capítol, és a dir, una assemblea de canonges o de persones 

relacionades amb l’església per tractar dels seus interessos. Així, en lloc de parlar d’una 

presidenta, esmenta la Degana, tenint en compte que s’anomena ‘degà’ al canonge més antic 

d’un capítol. D’aquesta manera, i sobretot a través dels versos finals que ens acosten a la 

sentència, veiem com fa la seva crítica contra l’estament eclesiàstic: Molts Capítols he vist / 

Que han acabat amb un final tan trist, / No de Rates, sinó de Frares i Monges, / I no cal dir-

ho, de Canonges (versos 25è-28è).  
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Les faules de La Fontaine i Samaniego enfoquen el tema des de la mateixa perspectiva: 

insisteixen en el fet que el gat provoca problemes dins el conjunt de les rates, justificant 

d’aquesta manera la necessitat urgent del remei que intenten trobar. A més, ho fan d’una 

manera ben peculiar. La Fontaine dóna nom al gat: Rosegallard; Roca, també parla de la 

Seyora gata coa curta. Samaniego l’anomena Miauragato, però, a més, aquest autor castellà 

situa l’acció fent una referència al passat remot d’aquest lloc entre fantasiós i irònic que 

anomena Ratópolis, i explica que no s’ha vist res semblant des de just després de las aguas 

del diluvio (vers 2n). D’aquesta manera, ens insisteix en la dolenteria d’aquest moix, en 

Miauragato, que és el que más sangrientamente / persiguió a la infeliz ratona gente (vers 5è-

6è). Aquests desastres que ocasiona el moix són també explicats al relat del faulista francès 

que arriba a dir que, d’ençà que Rosegallard vivia per aquelles contrades, resultava difícil 

veure rates. A més, compara el gat amb el mateix Diable (vers 8è). Roca oblida la situació 

desgraciada que pateixen les rates i posa tot l’èmfasi a parlar de la reunió, per convertir-la en 

una sessió del Senat. L’autor mallorquí sembla molt més interessat a descriure el 

comportament de les diferents persones que assisteixen a la reunió que a exposar la matança 

que fa el moix, tot demostrant a través del comportament dels assistents el caràcter personal 

de cadascun. Això l’ajudarà a arribar a la sentència, en la qual vol dir que són més fàcils els 

projectes que les realitzacions. Les reunions dels altres faulistes tenien el gat com a únic 

tema. Roca ha reunit la junta per tractar sobre diversos punts de policia (vers 5è), i ja no 

únicament el moix. A més, serà una rata, que se va fer presidenta de improvís (12è) la que 

presentarà el problema en estil directe, i ja no el narrador com feien Samaniego i La Fontaine. 

Acte seguit, una altra rata, llesta de llengo, troba la solució del cascavell. Després d’això, la 

presidenta lloa la idea i demana qui farà la feina. Es tracta d’una pregunta retòrica, a partir de 

la qual el narrador prendrà el torn de paraula per fer la sentència. En resum, ens trobam 

davant uns poemes que tracten el mateix argument amb diferències significatives, i que per 

tant exemplifiquen el terme recreació. 
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[25] 

 

ES CAVALL Y S’ASE 

 
 Qui endavina a hont anàvan 

 un cavall y un ase vey, 

 qui per un camí pasàvan? 

 S’ase, com és de lley, 

5 anava ben carragat; 

 però es cavall, com un rey, 

 per molt anava ensellat, 

 que ja saben que s’agrada, 

 de caminar descansat. 

10 A mitad de se jornada, 

 el bon vey, cansat y mort, 

 no podia dar petjada: 

 «Ay, infelís de me sort! 

 Ay de mi!» diu suspirant 

15 «Morir serà mon conort; 

 ja no puc pasar avant! 

 Si tu no hem vols ajudar, 

 aquí caig mort a l’istant!» 

 «Per tu m’he de carregar?», 

20 es cavall prest ha respost. 

 «Ja és cuant se puga pensar. 

 Tant poc trobas tu qu·hem cost, 

 es renunciar es meu dret? 

 Ja esclataràs tu més tost!» 

25 No podent-se aguantar dret, 

 aquell pobre desgraciat, 

 allà caygué mort y fret. 

 Al cavall, per son pecat, 

 tot li va caure damunt: 

30 com merex fonc castigat, 

 pues hagué de dur, tot junt, 

 tot es càrrec y somada, 

 més es cuyro del difunt. 

 Aquesta acció tan malvada, 

35 si hey ha ningú qui l’imita, 

 axí la veurà pagada. 

 Tota bona lley ecsita 

 (vos cant l’evangeli clara): 

 ajuda a qui eu necesita.  

 
Ms G, 332; el text es basa en G. 

La faula també es localitza a Isop (1984, 29-31) i a Fedre (Aviano/Fedro 1998, 423). 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

El mot cost del vers 22è és interlineat. 
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ANOTACIÓ: 

31-33: aquests versos són traducció literal dels 18è a 20è del poema de Samaniego: Pues tuvo 

que llevar mal de su grado / Los fardos y aparejos todo junto, / Item más el pellejo del 

difunto. 

37: escita: «excitar» en el sentit de ‘provocar algú, moure’l a un sentiment’ (DCVB, V: 644). 

 

 

APÈNDIX: 

 

 EL ASNO Y EL CABALLO 

 

 Iban, mas no sé adonde ciertamente, 

 Un Caballo y un Asno juntamente; 

 Este cargado, pero aquel sin carga. 

 El grave peso, la carrera larga 

5 Causaron al Borrico tal fatiga, 

 Que la necesidad misma le obliga 

 A dar en tierra. “Amigo compañero, 

 No puedo más”, decía, “yo me muero. 

 Repartamos la carga, y será poca;  

10 si no, se me va el alma por la boca.” 

 Dice el otro: “Revienta enhorabuena: 

 ¿Por eso he de sufrir la carga ajena? 

 Gran bestia seré yo si tal hiciere.  

 Miren y qué borrico se me muere.” 

15 Tan justamente se quejó el jumento 

 Que expiró el infeliz en el momento. 

 El Caballo conoce su pecado, 

 Pues tuvo que llevar mal de su grado 

 Los fardos y aparejos todo junto, 

20 Item más el pellejo del difunto. 

 Juan, alivia en sus penas al vecino; 

 Y él, cuando tú las tengas, déte ayuda; 

 Si no lo hacéis así, temed sin duda 

 Que seréis el Caballo y el Pollino. 

 

 (Samaniego 2000: 325-326) 

 
 

ES CAVALL Y S’ASA 

 

 Qui endavina a hont anàvan 

 un cavall y un asa vey 

 que per un camí passàvan? 

 S’asa, segons mala lley, 

5 estava ben carregat, 

 però és cavall com un rey; 

 per molt si anava ensellat 

 pues ja sabeu que s’agrada 

 de caminar descansat. 

10 A davers mitja jornada 

 es bon vey, cansat y mort, 

 no poria dar petjada. 

 «Cuant triste és se meua sort! 

 Ay de mi!», diu suspirant, 

15 «que·s morir em serà conort! 

 No pug ja passar envant, 

 y si tu de mi no et dols 

 aquí moriré a l’istant». 
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 «Ja pots cercà altres consols» 

20 es cavall prest ha respost. 

 «Qué het duga es viajt·are vols? 

 Tan poch trobas tu que em cost 

 renunciar en es meu dret? 

 Ja esclataràs tu més tost!» 

25 No podent-se aguantar dret 

 aquell pobre desgraciad 

 allà caigué mort y fret. 

 Y a s’altre per son pecat 

 tot li va caure damunt 

30 per no dur-ne la mitad, 

 pues hagué de portar junt 

 tot es càrreg y somada 

 més es cuyro des difunt. 

 Aquesta acció tan malvada 

35 si hey à colcú que l’imita 

 axí la veurà pagada. 

 Tota bona lley escita 

 a tenir pietad des pobres 

 y ajudar a qui heu necessita 

 ab bonas paraulas y obras. 

 

 (Aguiló 1846: 37-39) 

 

 

COMENTARI: 

La faula Es cavall y s’ase es troba als reculls d’Isop, La Fontaine, Samaniego, Roca i Aguiló. 

Cavall i ase són dos animals que conserven una oposició important, per la qual cosa són 

objecte de més d’una faula dins aquest recull; concretament la faula [23], S’ase y es cavall, 

[2] S’ase i es porc, en què es tracta el tema de l’enveja injustificada, i [14] Es cavall en què 

es parla de les ambicions. Aquesta aparició dels dos animals a les faules de Roca corre 

paral·lela amb el que passa a la resta d’autors d’aquest gènere, que també incorporen als seus 

reculls un nombre considerable de composicions protagonitzades per cavalls i ases. 

D’entrada, l’ase sol ser carregat de connotacions negatives i la seva característica principal és 

l’enveja. Només en el cas que ara ens ocupa l’ase és defensat pel narrador. Tot això ho 

compararem a continuació. 

L’argument és ben simple i coincideix en tots els casos: un ase i un cavall (o mula en el cas 

d’Isop) fan camí; l’ase va carregat i el cavall, no. En un moment de dificultat l’ase demana 

ajuda al cavall i aquest es nega a donar-n’hi. D’aquesta manera l’ase mor i el cavall ha de 

carregar el que portava l’ase i, a més a més, amb la pell de l’animal mort. 

Quant als animals protagonistes hem de veure que la faula d’Isop proposa un ase i una mula. 

Això suposarà diferències significatives quant a la caracterització dels personatges perquè 

així com el cavall no és un animal estereotípicament destinat a la càrrega, la mula sí. 

D’aquesta manera, l’oposició entre els dos animals protagonistes no és tanta a Isop ja que, 

per naturalesa, l’ase i la mula es consideren al mateix nivell. A més, Isop no especifica si la 

mula porta o no càrrega pròpia; senzillament diu que l’ase, quan anava pel pla, caminava 

descansat i en arribar a la muntanya no va poder resistir més. I és que resulta molt curiosa la 

forma com cadascuna de les versions d’aquesta faula justifica la mort o el cansament de 

l’ase: La Fontaine diu que al ruc, després de caminar tant, li entrà mortal basarda (vers 6è); 

Samaniego justifica la mort del cavall pel grave peso, la carrera larga (vers 4t); Roca, en 

canvi, presenta un ase vell, que es cansa massa per qüestió de càrrega, però també per qüestió 

d’edat; Aguiló anota també aquest matís de caracterització del personatge. 

Pel que fa a l’estructura del relat notam diferències significatives en les intervencions dels 

personatges en estil directe i, també, en la situació de la sentència dins el relat. Isop comença 

la història presentant el traginer que carrega l’ase i la mula i els posa en camí. Aquest 

traginer, que és qui incita l’acció, no apareixerà a la resta de composicions fins després de la 

mort de l’ase, en què aprofitarà per carregar el cavall i, per tant, suposadament, farà justícia. 
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Isop continua narrant la història per boca del narrador i fa que sigui aquest qui, en estil 

indirecte, ens narri com l’ase demana ajuda a la mula. Aquesta petició d’ajuda és en estil 

directe a La Fontaine, Samaniego i Roca. L’ase de La Fontaine només demana al cavall que li 

porti la meitat de càrrega i, en aquesta mateixa petició, aprofita per començar a explicar la 

dolentia del cavall quan el ruc li diu La meitat d’aquest pes per tu vindrà a ser un joc (vers 

10è). L’ase de Samaniego és molt formal i discret; li diu Repartamos la carga, y será poca 

(vers 9è) i, a més, en una mena d’eufemisme afegeix: Si no, se me va el alma por la boca 

(vers 10è). Aquest to, correctíssim i més aviat neutre, contrasta amb la intervenció de l’ase de 

Roca, que vol sotmetre el cavall a una mena de xantatge emocional, tot recorrent a un plany 

molt teatral: ‘Ay, infelís de me sort! / Ay de mi!’ diu suspirant, / ‘Morir serà mon conort 

(versos 13è-15è). Aguiló transcriu literalment aquesta intervenció de l’ase de Roca.  

Si passam a la resposta del cavall, notam que la mula d’Isop encara no intervé en estil directe. 

Com que aquest autor posa tot l’èmfasi en la sentència aprofitarà per fer-la-hi pronunciar a 

ella mentre que, ara, la mula simplement no va fer cabal dels seus precs. El cavall de La 

Fontaine tampoc no parla directament sinó per boca del narrador: El Cavall diu que no i li 

venta una guitza (vers 10è). Samaniego i Roca fan parlar els seus cavalls més 

presumptuosament i, en els dos casos, aquest fa ostentació del seu egoisme tot argumentant 

que ell no ha d’haver de patir allò que pertoca a un altre. Samaniego i Roca presenten unes 

intervencions en estil directe molt vives i àgils, ja que gairebé no separen la intervenció del 

cavall i la de l’ase amb cap veu del narrador i, a més, fan parlar l’ase amb una certa 

agressivitat.  

A continuació s’esdevé la mort de l’ase que Isop relata insistint que es va estimbar i va 

quedar esclafat; La Fontaine diu que el cavall veu sota el feix que el pobre Ase agonitza (vers 

12è), presentant d’aquesta manera la mort de l’ase des de la perspectiva del cavall. Aquesta 

forma és recollida per Samaniego que fa dir al cavall, al final de la seva intervenció, en estil 

directe qué borrico se me muere (vers 14è), i Roca ho posa en boca del narrador que tracta 

l’ase de pobre desgraciat (vers 26è). De fet, els narradors, llevat d’Isop, prenen partit per 

l’ase i el defensen a través de l’adjectivació. La Fontaine, d’entrada, fa referència a un cavall 

poc cortès (vers 4t) i parla del pobre Ase (vers 12è). Samaniego indica tan justamente se 

quejó el jumento / que expiró el infeliz (versos 15è-16è). A més dirà que El Caballo conoce 

su pecado (vers 17è). Roca, a part de traduir aquest vers en què es considera el cavall com un 

‘pecador’, al caval, per son pecat (vers 28è), parla de la seva acció malvada (vers 34è), 

paraules que Aguiló reprodueix literalment.  

Al final arriba la sentència. De fet, La Fontaine havia començat amb la sentència el seu 

poema i ara, en narrar l’acció del traginer de carregar el cavall, no fa més que confirmar el 

que ja havia dit als tres versos inicials. La forma del poema ajuda a lligar el desenllaç amb la 

sentència ja que els tres versos inicials i els tres finals són de metre curt, en relació al 

fragment més extens que constitueix el centre de la composició en metre llarg.  

Isop utilitza igual d’espai per a la sentència que per a la narració. La posa en boca de la mula 

i constitueix l’única intervenció en estil directe del relat. De fet, ens trobam al davant d’una 

mula considerada que troba que és just el que m’ha passat. Acte seguit, el narrador 

universalitza el cas, però, en aquesta faula en concret, l’adreça contra els usurers avariciosos 

que es beneficien dels deutors. Aquesta dedicatòria resulta una mica estranya ja que en cap 

cas s’havia suposat que l’ase tingués cap deute amb la mula i, per tant, res no feia intuir 

aquest final. 

Samaniego és més clàssic quant a la presentació de la sentència i, després de carregar el 

cavall, indica que aquest conoce su pecado, sense deixar intuir, però, l’opinió que ell mateix 

té de la seva acció. Tanmateix, els quatre versos següents reforcen la moralitat de l’acció 

explicada. El narrador s’adreça a un Juan (vers 21è) impersonal i li diu alivia en sus penas al 

vecino (vers 21è). Roca, que ha declarat com a malvada, ja ho hem dit, l’acció del cavall, 

reprèn ara aquells que l’imitin. És molt més cristià, i, després d’haver parlat, com Samaniego, 

de pecat, ara esmenta l’evangeli. La moralitat és cristiana: ajuda a qui eu necesita (vers 39è). 

També ho és a Aguiló, que ha eliminat les referències de Roca a l’evangeli, encara que no a 

la llei escrita.  

En resum, Isop, La Fontaine, Samaniego, Roca i Aguiló fan una versió molt diferent d’un 

mateix tema. El relat d’Isop és lleugerament diferent de la resta de relats. Samaniego pren 

com a model La Fontaine. Roca es basa en Samaniego. Li copia l’argument, l’estructura, 



 293 

l’ordre de les intervencions en estil directe. Aporta, però, una caracterització diferent de l’ase 

i algunes diferències en la sentència poc significatives tals com la referència a l’evangeli. 

Aguiló fa una versió que reprodueix fidelment la de Roca. Només en modifica l’expressió 

d’algun vers, elimina la referència a l’evangeli del final, que Roca considera com a autoritat i 

Aguiló es limita a esmentar la llei bona com a incitadora a aquest tema. 
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  [26]  

 SE GENETA Y SE CIGÜEÑA 

 Una geneta rica y poderosa 

 parlava en se cigüeña, y com qui riga, 

 fingint una parrola cariñosa, 

 ympropi des seu tracto, diu: «Amiga, 

5 vuy dinaràs ab mi: no et dic res més; 

 veuràs si sé gastar es meus doblers». 

 

 Se cigüeña eu admet gustosament, 

 aguardant una sopa ben cumplida, 

 pues s’amiga era coc molt eccelent, 

10 y de l’art de cuynar tan ben instruïda, 

 qu·hagués pogut defiar la garullada 

 dels més hàbils autors de la panxada. 

 

 A s’hora de dinar hey comparex 

 en tota se talent d’una semana. 

15 Rebuda ab cortesia com merex 

 a se taula s’aseu, obri se gana, 

 però no descubrex més que un gran plat 

 ple de sèmola clara y de picat. 

 

 Confusa se cigüeña ab tal present 

20 va quedar com es gat d’en Para Cañas, 

 perquè es seu bec tant llarc és instrument 

 per uns efectes tals, molt curt de mañas, 

 que es resolgué: «és precís de no xitar 

 de pèndrer-o ab paciència y dejunar». 

 

25 Se cigüeña partex sense paraula 

 aguardant venjar-se molt impacienta. 

 La convida a la fi, l’entra a se taula, 

 una salsa esquisida li presenta 

 però dins un barral de boca estreta 

30 que no hey puga entrar es cap la tal geneta. 

 

 No vulgueu saber cosas que no fasa, 

 la burlada geneta lo que tresca, 

 emperò cuant més fa més s’embarasa, 

 ni pot trobar cap medi qui servesca. 

35 Sens parlar, ni motar, partex corrents, 

 sens haver de master escuradents. 

 

 Tu rius perquè imagines que ningú 

 molt fàcilment te guaña de balitre, 

 y vius molt descansat casi segur 

40 de que per burlar-te ningú té arbitre, 

 però guarde’t, t’ho dic axí com jeu, 

 tu trobaràs sabata de ton peu. 
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Ms G, 332-334; el text es basa en G. 

La faula també es localitza a La Fontaine (1984, 93) i Fedre (Aviano/Fedro 1998; 180-181). 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. ‘en’ per ‘amb’; ‘riga’ és la forma dialectal del present de subjuntiu de ‘riure’.  

3. parrola: «parola», ‘parleria abundant’’ (DCVB, VIII: 262). 

4. tracto: ‘tracte’, castellanisme propi del segle XX que Moll documenta a les obres d’Arnau 

de Vilanova (DCVB, X: 416). 

5. Vuy: ‘avui’. 

11. defiar: dialectalisme per ‘desafiar’ (DCVB, IV: 154). Garullada: ‘multitud’ (DCVB, VI: 

211). 

18. picat: ‘carn i altres substàncies picades i formant com una salsa’ (DCVB, VIII: 568). 

20. «romandre escaldat com es gat d’en Pelacanyes»: ‘quedar molt sorprès i desenganyat’ 

(DCVB, VI: 223). Aguiló substitueix aquesta expressió per com es gat del Pare Canas. 

24. prènder-o, venjar-se (vers 26è) i burlar-te (vers 40è) es pronuncien amb accent agut 

segons la fonètica mallorquina. 

34. medi: vegeu la nota a [16], 25. 

38. balitre: «belitre», ‘poca vergonya’ (DCVB, II: 410). 

40. arbitre: «arbitri», ‘capacitat de decisió, llibertat humana’ (DCVB, I: 822). 

41. «Dir-ho així com jau»: ‘dir les coses tal com són, sense ficció ni desfiguració’ (DCVB, 

VI: 794). 

42. «trobar sabata de ton peu»: ‘trobar les conseqüències d’allò que s’ha fet’ (DCVB, IX: 

630). 

 

APÈNDIX: 

 

 LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA 

 

 Una Zorra se empeña 

 En dar una comida a una Cigüeña; 

 La convidó con tales expresiones, 

 Que anunciaban sin duda provisiones 

5 De lo más excelente y exquisito. 

 Acepta alegre, va con apetito; 

 Pero encontró en la mesa solamente 

 Jigote claro sobre chata fuente. 

 En vano a la comida picoteaba, 

10 Pues era para el guiso que miraba 

 Inútil tenedor su largo pico. 

 La Zorra con la lengua y el hocico 

 Limpió tan bien su fuente, que pudiera 

 Servir de fregatriz si a Holanda fuera. 

15 Mas de allí a poco tiempo, convidada 

 De la Cigüeña, halla preparada 

 Una redoma de jigote llena; 

 Allí fue su aflicción, allí su pena 

 El hocico goloso al punto asoma 

20 Al cuello de la hidrópica redoma, 

 Mas en vano, pues era tan estrecho, 

 Cual si por la Cigüeña fuese hecho. 

 Envidiosa de ver que a conveniencia 

 Chupaba la del pico a su presencia, 

25 Vuelve, tienta, discurre, 

 Huele, se desatina, en fin se aburre; 

 Marchó rabo entre piernas, tan corrida, 

 Que ni aun tuvo siquiera la salida 

 De decir: Están verdes, como antaño, 

30 También hay para pícaros engaño. 

 (Samaniego 2000: 178-179) 
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 SA GENETA Y SA CIGÜEÑA 

 

 Una geneta rica y poderosa 

 parlava ab sa cigüeña, y com qui riga, 

 fingint una parrola cariñosa 

 li deya aquestas expressions: «Amiga, 

5 vuy dinaràs ab mi; no et dig res més! 

 Veuràs si sé gastar es meus doblers!» 

 

 Sa cigüeña admet gustosament, 

 aguardant una sopa ben cumplida, 

 pues s’amiga era coc molt escelent, 

10 y en l’art de cuynar tan instruïda 

 que poria defiar la garullada 

 dels més hàbils autors de la panchada. 

 

 En tota sa talent d’una semmana  

 a s’hora corresponent hey comparex, 

15 s’assegué en taula, despertà sa gana; 

 però per bé que mir no descubrex 

 més provisió de boca que un gran plat 

 ple de sèmola clara y de picat. 

 

 Confusa sa cigüeña ab tal present 

20 va quedar com es gat del pare Canas, 

 perquè es seu bec tant llarc és instrument 

 per uns efectes tals molt curt de mañas: 

y a la fi es resolgué per aquell dia 

 a fer un dijuni més des que volia. 

 

25 Cap en coua girà sense paraula 

 per tornar-li es jornal molt impacienta: 

 la convida a la fi, l’entra a sa taula, 

 y una gustosa salsa li presenta 

 però dins un barral de boca estreta 

30 que no hey puga entrar es cap la tal geneta. 

 

 No vulgueu saber cosas que no fassa, 

 sa burlada geneta lo que tresca, 

 emperò cuant més fa més s’embarassa,  

 ni pot trobar cap medi que servesca. 

35 Sens parlar, ni motar partex correns, 

 ni torcabocas vol ni escuradents. 

 

Si t’imagines que ningú té arbitre 

 per burlar-se de tu, enganat vius: 

 qui sap si tal vegada és més balitre 

40 aquell matex des qui confiat te’n rius? 

 Alerta, pues, t’ho dig axí com jeu: 

 tu trobaràs sabata de ton peu. 

 

           (Aguiló 1846: 29-31) 

 

COMENTARI: 

La faula de Se geneta y se cigüeña consta d’una àmplia tradició i ha estat elaborada, segons 

Mañas Núñez (1998: 101-102), per Plutarc, Isop i Avià (que la titula a l’edició castellana que 

hem pogut consultar La corneja y la hidria). L’esmentat editor, a més, explica que aquesta 

faula ja era coneguda al segle III a. C. i que se’n troba una representació a un monument 

sepulcral de l’època de Fedre. En el nostre cas, però, revisarem les versions de Fedre, La 
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Fontaine, Samaniego i Roca en una anàlisi comparativa que ens permeti situar en el seu 

context la de l’autor català. 

D’entrada, ja just en el títol es dóna una diferència considerable: Roca fa la faula de la geneta 

y la cigüeña, mentre que Samaniego substitueix la geneta per la guineu (la zorra) i La 

Fontaine, per Mestre Renard. Aquest canvi d’animal es pot justificar pel fet que 

probablement a Mallorca, que no és terra de guineus, les connotacions d’animal viu i astut, 

que en altres indrets tenen els renards, són atribuïdes a les genetes. Tanmateix, però, aquesta 

diferència només és de denominació per tal com tots quatre animals, siguin genetes o 

guineus, tenen les mateixes característiques i funcionen indistintament a la faula. 

Quant a l’estructura hem de notar que els relats són idèntics, salvant les diferències quant a 

nombre de versos i a descripció o actuació dels personatges. L’argument és el següent: en la 

situació inicial una geneta convida una cigonya a dinar i aquesta accepta de bon grat. La 

primera acció la constitueix aquest àpat durant el qual l’amfitriona serveix un bon dinar a la 

convidada però dins un plat  del qual ella no pot menjar. Passa el temps, i la cigonya convida 

la geneta a casa seva per tornar-li la jugada i li serveix un menjar molt ben presentat però dins 

un barral on la geneta no hi pot passar el cap. A partir d’aquí es desenvolupa la sentència. Es 

tracta, doncs, d’una faula en el sentit més literal de la paraula per tal com s’inverteix la 

situació inicial i, qui inicialment era burlador, acaba essent burlat. Mañas Núñez explica, a 

més, que aquesta faula tracta sobre un dels temes cínics que Fedre feia habitualment i que el 

seu tema és l’elogi de la intel·ligència: és una geneta rica i poderosa (vers 1r) que es vol riure 

de la seva convidada: y com qui riga / fingint una parrola cariñosa / ympropi des seu tracto 

(vers 2n-4t), a més era coc molt eccelent (vers 9è). La geneta convida la cigonya a dinar en 

estil directe, cosa que accentua la vivacitat del fragment; a més, deixa ben clar que li vol 

donar una lliçó: veuràs si sé gastar es meus doblers (vers 6è). El Renard de La Fontaine vivia 

avarament (vers 5è), i com l’animal de Roca, la convida un dia sentint-se generós (vers 1r) 

però li serveix un àpat cuinat amb presses (vers 3r) i en un plat pla, de manera que se’n 

tornés dejuna (vers 6è); d’aquesta manera veiem que els dos animals coincideixen en la 

gasiveria, tot i que la geneta de Roca és molt més mal intencionada i des del primer moment 

té clar que el seu objectiu és l’engany. Samaniego, per contra, és molt més objectiu en la 

descripció i ens mostra una guineu que se empeña/ en dar comida a una cigüeña;/ la convidó 

con tales expresiones / que anunciaban sin duda provisiones / de lo más excelente y exquisito 

(vers 2n-6è); Fedre, que com és habitual ens avança la sentència, comença la narració amb la 

invitació de la guineu que serveix un brou aigualit. No hi ha, però, cap element de 

caracterització dels personatges que no provengui de les seves accions. Tanmateix, però, la 

presentació de la faula es troba, en tots els casos, exempta de qualsevol element que ens 

pugui fer preveure el final. 

Però hem de notar també que els tres àpats que ofereix la geneta resulten coincidents: Roca fa 

servir a l’animal un gran plat,/  ple de sèmola clara y de picat (vers 17è-18è), és a dir, de 

substància clara i brovosa; també La Fontaine serveix un brovet aigualit (vers 5è) que resulta 

per a l’autor una constatació de l’avarícia de l’amfitrió; Samaniego presenta un jigote –carn 

capolada- claro sobre chata fuente (vers 8è) i Fedre presentava, com ja hem dit, un brou 

líquid. 

La cigonya, que en tots els casos accepta gustosament la convidada, reacciona semblantment 

en cada faula: a Roca, la cigonya és calculadora; així admet justament la convidada (vers 7è) 

i hey comparex / en tota sa talent d’una semana (vers 13è-14è) i, a més, quan veu la trampa 

que li han parada calla: es resolgué: «és precís de no xitar / de prèndrer-o ab paciència y 

dejunar (versos 23è-24è) i espera: partex sense paraula / aguardant venjar-se molt 

impacienta (versos 25è-26è). Samaniego no explica la reacció de la cigonya, sinó l’acció: en 

vano a la comida picoteaba (vers 9è); i a continuació, explica com la guineu assaboreix 

l’àpat (versos 11è-13è). Fedre fa el mateix i diu que la cigonya, afamada, no va poder menjar 

res. La Fontaine tampoc no detalla cap reacció, sinó que narra el fet i posa tot l’èmfasi en 

l’actitud del Mestre Renard, a qui qualifica de graciós (vers 8è) i de bergant (vers 4t). 

Arriba, així, el moment de la revenja. El primer a considerar és que en tots els casos la 

burlada espera venjar-se. Aquesta vegada, però, el menú ofert és diferent en cadascun dels 

faulistes: a Roca li ofereix una salsa esquisida li presenta/ però dins un barral de boca 

estreta (versos 28è-29è); a Samaniego una altra redoma de jigote llena (vers 17è). A La 

Fontaine la cigonya opta per no només temptar en Renard amb la vista sinó també amb 

l’olfacte: l’aroma de la carn, amb delicat aspecte (vers 18è); a més tempta el seu contrincant 
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pel seu punt flac: la fam, que als renards, no els deix ni per descuit (vers 17è); en aquest 

punt, s’observa la major crueltat de l’animal del faulista francès. Fedre, en canvi, fa oferir a la 

seva cigonya una ampolla plena de gra sense capolar. 

La geneta de Roca fa tot el possible per aconseguir menjar, però, quan es veu venjada, se’n 

va corrents (versos 31è-36è). A Fedre trobam la guineu que llepa la botella, presa de la fam. 

A Samaniego vuelve, tienta, discurre/ huele, se desatina, en fin se aburre (versos 25è-24è) 

fins que marchó rabo entre piernas (vers 27è), però sense coratge de dir la sentència. La 

Fontaine no explica cap actuació especial sinó que cap a la guinardera se’n va tornar, dejú 

(vers 24è), expressant-ho en termes semblants a com havia dit que se’n tornava la cigonya. 

És curiós que tres dels autors (Samaniego, La Fontaine i Roca) coincideixen en l’expressió 

que usen per explicar com se’n va la guineu ofesa: cua entre cames.  

Les sentències de La Fontaine i Samaniego són breus: només de dos versos. El faulista 

francès és directe i clar, i s’hi refereix com a un enganyador (vers 93è). Samaniego la 

introdueix com allò que ni va tenir coratge de dir la guineu abans de partir; per això usa dues 

frases, una referida a una altra faula que ha explicat abans, i la darrera también hay para 

pícaros engaño (vers 30è). Roca apel·la al receptor; el narrador intervé per donar la lliçó de 

la sentència; a més, acaba amb tota la força del refrany. Fedre, que ens havia introduït el tema 

amb una moralitat, fa passar una ave viajera i és aquesta que remata el cas tot dient: Cada 

uno debe soportar de buen grado el ejemplo que dio. Aquest element no apareix a cap altra 

de les composicions i, a més, constitueix l’únic fragment en estil directe que es troba al relat.  

Pel que fa a la forma, s’ha de destacar que les composicions rimades tenen una mètrica 

diferent en cada cas: Roca usa uns sextets decasíl·labs de rima consonant; aquest tipus 

d’estrofa podria haver donat al poema un to elevat si no fos per les contínues interferències 

amb el registre informal de les locucions, frases fetes i dialectalismes. Samaniego continua 

amb la barreja dels heptasíl·labs i hendecasíl·labs que rimen aparellats i en consonant, mentre 

que La Fontaine també fa versos llargs, també. 

En resum, tots els poemes ofereixen el mateix esquema argumental i demostren diferències 

poc significatives basades en la descripció dels personatges. Roca fa una versió més o menys 

lliure del poema de Samaniego. 

Pel que fa a la intervenció d’Aguiló sobre el poema de Roca  s’ha d’assenyalar que manté la 

forma: el tipus d’estrofa, el nombre de versos i la rima. El sentit del poema és el mateix 

encara que canvia algunes expressions d’alguns versos amb la intenció de fer-ne més fàcil la 

lectura i de precisar-ne el sentit.  
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     [27] 

 

FÀBULA JOCOSA DE LA ÀGUILA Y EL ESCARAVAT EN VERS MARTILIÀ 

 

  En un camp espayós, molt alegra y gojosa, 

  pastura, sens temor, una llebreta hermosa. 

  Volgué se mala sort qu·una àguila pasàs 

  y en son vol elevat dins l’herba l’afinàs. 

 5 La delicada carn mogué se golosina 

  y umplir-se’n es gavax a l’instant determina. 

  L’envest, la pren, l’estreñ y ab un cor fet per mal, 

  per cumplir son desitx la du dalt un peñal. 

  La rapiña cruel veu un escarabat 

 10 y a la àguila diu mogut de piedat: 

  «Señora, si és dels reys tan pròpia la clemència 

  d’aquest simple animal perdonau la inocència. 

  Creis que fareu, usant ab ell de compació, 

  de vostra magestat la més fina acció. 

 15 Puis mal no vos ha fet; consediu-li la vida, 

  y, sens nota de cruel, sereu sempre aplaudida». 

  L’àguila el se mira ab uns uis plens de fúria 

  y prenint, com se sol, el avís per injúria, 

  li diu: «Insecte vil, escòria dels vivents, 

 20 ab què temeridad insultar-me pretens? 

  Com, brut, t’atreveis a perlar devant de mi? 

  Calla! Fux, insolent! Ves-te’n! Lleve’t d’aquí! 

  Que si enbrutar no fos cosa molt afrontosa 

  a mes unglas reals ab te sanch asquerosa, 

 25 al punt despedesat, ab una infame mort, 

  de la que protejeis, seguirias la sort». 

  Y, quant lo escaravat trabaya fer-se enfora, 

  a la llebra ab furor mata, trinxa, devora.  

  Ell, cubert de rubor, de ira, ab el cor ple, 

 30 s’amaga, no diu res, y resol el venjar-se. 

  La àguila en un peñal poc distant fa son niu; 

  lo escarabat lo veu y en si matex se’n riu, 

  y cuant, dexant los ous, surt ella a pasturar, 

  volant ell en el niu per son intent lograr, 

 35 ab ses camas emprèn el més gustós treball 

  y, a tots, de un en un los tira cap avall. 

  Y encara que ella, el niu, umplí altre vegada, 

  com la venjanza mai sap estar saciada, 

  a repetir son fet ell també se entrecuita, 

 40 y de los altres ous li’n fa un·altre truyta. 

  L’àguila surt de si y, remontant son vol, 

  a Júpiter donà se quexa ab desconsol, 

  y jurant, bé o mal, que no heu fa per malícia, 

 ses provas oferex y demana justícia. 

45 El pare de los déus luego se posa a ríurer 

 Y ab patxorra respon: «No. Res no s’ha d’escríurer. 
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 Sens embrutar paper ni engrexar escrivans, 

 ab nobleza het vuy dar el remei per mes mans. 

  el jutjet qui vol lluir com mon llamp fent renou 

50 los prosesos ferà per manco d’un grell d’ou. 

 Y puis tu tens lo honor de ser-me dedicada, 

 dins me falda feràs ara te nierada. 

 Yo guardaré los ous, yo los empollaré 

 y ab los bells aguilons luego et regalaré». 

55 Contenta ella lo admet, lo escarabat heu sap  

 y un nou despich al punt té forjat dins son cap. 

 Ab los seus instruments fabrica una bolleta, 

 feta a la perfecció però no del tot neta, 

 d’aquell material en què sol trabayar, 

60 que tutom lo vol fer y ningú anomenar. 

 Pren fort la bolla, estreñ, vola al niu sagrat, 

 l’amolla sobre els ous, fux y riu com un fat. 

 Júpiter, prim de nas y més prim d’escaldums, 

 no estant fet a ensumar tal casta de perfums, 

65 fent jestos jira es cap, es brazos enrretira 

 y, el vestit sacudint, bolla, ous, niu, tot ho tira. 

 La àguila quant lo veu, confusa, empagaïda, 

 el mal qui havia fet conex arrepentida. 

 Y pensant si a l’ofès demanarà perdó, 

70 instruïda ab lo escarment, mos dóna esta llisó: 

 «No despreciïs ningú per desditxat que sia, 

 perquè uns fruits molt amargs porta la altaneria. 

 Algun dia el més flach pot ser-te necesari, 

 y el qui no és bo per res, manco és bo per contrari. 

75 Del més pobre injuriat és temible el despich; 

 fins un escarabat és mal per inimich. 

 Si tractas bé a tutom, de tutom treuràs bé, 

 si no heu fas perquè deus, fe-u perquè axí het convé». 
     

 

Manuscrits A (VII, 137-138), B (III; 505-508) i C (XII, 310-311); el text es basa en A. 

També Vidal 1971: 139-141. 

Impresos: Bover 1842: 43-44, 1868, II: 274-279; Molas 1968: 51-53; Vall 1993: 125-152, 

Miralles 2006: 200-201.  

El poema també es localitza a Isop, La Fontaine i Samaniego. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: escaravat: B: «escarabat». 1. espayós: C: «espoyós». 3. qu·una: B: «que 

un». 6. gavax: B i C: «gavaix». 9. escarabat: C: «escaravat». 10. pietat: B :«piedat». 12. 

simple: B: «ximple». 13. fareu: C: «fereu»; usant ab ell: B: «ab ell usant»: compació: C: 

«compasió». 14. vostra magestad: C: «vostre majestat». 15. consediu-li: B i C: «concediu-

li». 17. uis: B: «ulls». 20. temeridad: B: «temeridat». 21. perlar: B: «parlar». 22. fux: B: 

«fuig». 24. sanch: C: «sang». 25. despedesat: B: «despedasat». 27. quant: B: «cuant»; 

trabaya: B: «treballa». 30. S’amaga: C: «se amaga»; el: no és a B. 31. poc: B: «poch». 32. 

Aquest vers no és a C; es tracta d’un error del copista. 33. cuant: C: «quant»; ous: B: «hous». 

34. en el: B: «an el». 35. treball: C: «traball». 36. de: C: «den». 37. encara: B i C: «encare». 

38. venjanza: B: «venjansa»; mai: B i C: «may». 40. ous: B: «hous»; truyta: B: «truita». 41. 

l’àguila: C: «la àguila». 43. no heu: B: «no·u». 44. provas: B: «proves». 46. d’escríurer: B i 

C: «de escriurer». 47. engrexar: B: «engraxar». 48. nobleza: B i C: «noblesa»; vuy: B: 
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«vull»; remei: C: «remey». 49. jutjet: C: «jutget»; mon: B: «un». 50. procesos: B: 

«prosesos»; ou: B: «hou». 51. ser-me: B: «ser-ma». 52. feràs: C: «faràs»; ara: B i C: «are»; 

nierada: C: «niedrada». 53. yo: B: «jo». 54. et: C: «het». 55. escarabat: C: «escaravat»; 

heu: C: «eu». 59. trabayar: B: «treballar» i C: «traballar». 61. estreñ: B: «estreñy». 62. 

l’amolla: B: «la amolla»; ous: B: «hous»; fux: B: «futx». 65. jira: C: «gira»; brazos: B: 

«brassos»; enrretira: B i C: «enretira». 67. La àguila quant: B: «l’àguila cuant»; 

empagaida: C: «empagyda». 68. el mal qui: C: «el que». 69. demanarà: C: «demenarà». 72. 

altaneria: C: «altaneria». 76. escarabat: C: «escaravat». 78. axí : C: «així»; het: B: «et». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: vers martilià: es tracta de versos alexandrins; no documentam aquest terme 

encara que Vall diu que es tracta d’una assimilació de l’italià martelliano, probablement 

introduïda a través del castellà (DCVB, I: 483 i Vall 1993: 151). 

5. golosina: vegeu la nota a [4], vers 6è. 

20. què: castellanisme per ‘quina’. 

24. asquerosa: castellanisme (DCVB, II: 73). 

25. despedesat: vegeu la nota a [8], vers 20è. 

27-28. Aquests dos versos tenen una rima visual, és a dir, no coincideixen els sons vocàlics a 

partir de l’última vocal accentuada, encara que sí les grafies. 

30. Llegiu el verb ‘venjar-se’ amb accent al pronom d’acord amb la pronúncia dialectal 

mallorquina. 

34. lograr: vegeu la nota a [1], 41è. 

50. per manco d’un grell d’ou: ‘per una cosa insignificant’ (DCVB, VI: 402). 

56. despich: vulgarisme per ‘despit’ que el diccionari Alcover Moll documenta a través de la 

Rondalla de rondalles valenciana (DCVB, IV: 314). 

63. prim de nas: que sent intensament les olors (DCVB, VIII, 874); prim d’escaldums: 

‘delicat de gust’; el diccionari Alcover Moll ho documenta a través de la Rondalla de 

rondalles de Tomàs Aguiló i Cortès, i Vall ho localitza a la Rondalla de rondalles de Roca 

(DCVB, V: 190 i Vall  1993: 152). 

66. sacudint: castellanisme per ‘ferir violentament’ que ja es documenta el 1374 (DCVB, IX: 

784). 

68. arrepentida: castellanisme que Roca pren del vers 56è del poema homònim de 

Samaniego (Samaniego 2000: 170). 

71. despreciïs: castellanisme que Roca pren del vers 58è del poema homònim de Samaniego. 

72. altaneria: Roca pren aquest terme que qualifica l’àguila del poema de Samaniego del 

vers 24è. 

76. inimich: terme que ja localitzàvem al poema [9], vers 24è. 

 

 

 

COMENTARI: 

No aportam el comentari comparatiu d’aquest poema amb les seves fonts ja que consideram 

definitiu el treball presentat per Vall i Solaz (1993, 127-153), al qual ens hem referit sovint. 
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[28] 

 

  FÀBULA BURLESCA DE PÍRAMO Y TISBE 

 

  Referex mestre Nasson, 

  mestre mayor de rondayas, 

  mestre de danzas qui enseña 

  a sos déus a fer mudanzas, 

 5 que en aquella gran ciutat 

  de gegantinas muradas, 

  qui com si fosen milocas 

  posave els jardins a l’ayre, 

  vivían dos fadrinetxos 

 10 en duas casas veïnadas; 

  tant, que si un feya un pet, 

  el nas l’altre se tapava. 

  Píramo, es deyen, y Tisbe, 

  estos dos, cuyas asañas, 

 15 fins en la magra Mallorca 

  càntan las musas més grasas. 

  Ne Tisbeta havia un añy, 

  que a costura ya no anava, 

  cuant comensà en Piramet 

 20 a sentir olor de ratas. 

  Quan ell venia d’escola 

  ne Tisbe sempre aguaytava 

  y amollava a las sordas, 

  prop d’ell, cualca salivada. 

 25 Com ell era jove en l’art, 

  saludar-la no gozava, 

  y d’empegaït temia 

  que ses pedres no el notasen. 

  Però lo amor, com sol fer, 

 30 pronte li llevà se màscara, 

  aminvant-se la vergoña 

  tant com la edat s’aumentava. 

  En cuatra dias tot foren 

  uyadetas y riayas, 

 35 recaudets y las damés 

  avarias de esta casta. 

  Festetjàvan ya a la plena, 

  rellant ab tanta abundància, 

  que sens barayar-se may 

 40 sempre tenían paraulas. 

  Tractaren de casar-se, 

  contra la moda de Franse, 

  sense dir asa ni bèstia, 

  a son para ni a se mara. 

 45 Sentiren olor de nosas 

  al punt, d’ambas parts, los pares, 
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  los cuals éran tan amichs 

  com entre si els gats y ratas. 

  Al punt no hey hagué finestre 

 50 sense clau ni sense barra, 

  y si m’enfedàs un poc 

  diré que las paredaren. 

  Aquí plorà ne Tisbeta, 

  no perlas, que còstan masa, 

 55 sinó llàgrimas de viu, 

  qui és un plor més miserable. 

  Tot lo dia anava trista, 

  de cambras, a dins se cambra, 

  y axí entre cuatra parets, 

 60 ab ellas se congoxava: 

  «Obriu-vos, duas parets, 

  y feis a mon cor axamplas, 

  qu·està estret com una singla 

  y ben singlat com un ase, 

 65 que jo cuant l’haureu master, 

  vos daré una abeurada, 

  no de guix sinó de chuya 

  qui més ravé y aguanta. 

  Yo vos daré de cals viva 

 70 al punt sis o set pasadas, 

  sense fer-vos cap carota 

  sinó dotbles de la usansa. 

  Pues, com no vos ablanau 

  ab promesas tan bizarras? 

 75 Si dádivas rompen peñas, 

  com no rompen la argamassa?» 

  En Píramo maleïa 

  lo que ne Tisbe plorava, 

  y sols el seu sentiment 

80 esplicàvan sas potadas. 

  Més prest trobaren forat 

  aquestes monjes o arañas, 

  que forad per hont sortir 

  als amantes may los falta. 

 85 Crech que va esser un crivell 

  de una vella mitjanada, 

  qui per ser medianera, 

  el ser veya ya bastava, 

  el qui tornà donar lloc 

 90 a las boyetas xerradas, 

  qui solen ser llochs comuns 

  entre tots los que fins s’àman. 

  Heu vist quant en una síquia 

  a l’aigua es posa una ampara, 

 95 que después quant li amollau 

  corre més atropellada? 
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  Axí, pues, después que havían 

  estad llarg temps aturadas, 

  entre los dos corregueren 

 100 las carícias com a aygua. 

  Com may los bastava el temps 

  y tot lo dia rallàvan, 

  quant se’n venia la fosca 

  pensàvan que trencava auba. 

 105 Un dia, al fi, per sortir 

  de malas llengos y barras, 

  com qui no n’és, resolgueren 

  fer una foraportada. 

  Y perquè no se perdesen, 

 110 si encare perduts no estàvan, 

  aseñalaren es lloch 

  a hon devían trobar-se. 

  Este fonch el bres o tomba, 

  ahont la gran semicabra 

 115 va colgar el seu ninot 

  com feya ab quants estimava. 

  Elegiren este lloch 

  perquè quant en ell parlasen 

  no los fes falta el sepulcre 

 120 si morían de riayas. 

  Allà hey havia un morer 

  qui feya sas moras blancas, 

  just y fet com ses mentidas, 

  que sent el qui me escolta are. 

125 També hey havia una font 

  com un Góngora de clara, 

  que si Narciso le troba, 

  al punt hey feya s’uyastre. 

  Molt antes de fer-se clar, 

 130 na Tisbe prengué se mante, 

  que per semblans funcions, 

  ses mantetes ya s’usàvan. 

  Y a poc a poc de puntas, 

  axí, va sortir de casa, 

135 com un lladre caminant, 

  quant a ella la robàvan. 

  Quant pasava per la porta 

  se tapà tant, que las guardas 

  si no té el neset tan llarch 

140 no haurían vist jens de cara. 

  S’asegué al punt qu·arribà, 

  bax del morer, fatigada, 

  qui ab son verdor li promet 

  el fruit de ses esperansas. 

 145 Però com amor y ditxa 

  sempre és estad implicància 
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  el que ne Tisbe tenia, 

  prest li va dir se desgràcia. 

  Fonch es cas que una lleona, 

 150 qui en tota aquella comarca, 

  com fan los metjes, vivia 

  de las bèstias que matava, 

  per matar també se sed, 

  venia boca badada, 

 155 se gorga plena de sanch 

  y plena de carn se panxa. 

  Al punt que la véu ne Tisbe, 

  féu fer la seua a ses camas, 

  que no pogué espentar-la 

 160 perquè no enava engallada. 

  S’amagà dins una cova, 

  en la cual, treu cap treu maga, 

  pogué fer algunas feynas 

  de què s’era descuydada. 

 165 Quant corria a amagar-se, 

  se manteta, li va caure, 

  y com veureu, sa cayguda 

  d’algunas altras fonch causa. 

  Y com aquella manteta 

 170 dels fums que s’i aferràvan, 

  d’aquell cap tan ple de món, 

  feya olor de carn humana, 

  la va ensumar se leona, 

  y ab sis o set mosegadas, 

 175 ab la sanch de los seus morros 

  la féu tornar d’endiana; 

  y dexant el torcabocas, 

  com ya estava plena y farta,  

  se n’anà a dormir la sesta 

 180 bax d’una ausina acopada. 

  El compara en Piramet, 

  en tot axò, no arribava 

  (que en tals asuntos las donas 

  sempre estan més devetladas), 

 185 perquè dormia a las totas, 

  y no dexà se flasada, 

  si ya hey havia batays, 

  fins que sentí batayadas. 

  Però al punt qu·es detxondí, 

 190 y véu que havia fet s’asa, 

  va esvergar ab ell mateix 

  un batay com una casa. 

  Pegà grapada a se roba 

  y s’embotillà ses calses, 

 195 una ab so codrillo tort 

  y s’altra damunt se cama. 
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  Se n’anà tot desbuat, 

  tan aviat, que m’espanta 

  com no·s rompé es cap en ellas 

 200 o no rompé las muradas. 

  Arribà en el lloch pactat 

  ab la cara com las brasas, 

  y cuant corria es cambux 

  hey trobà sis o set mantas. 

 205 Quan véu qu·éran de na Tisbe, 

  y las sanguinosas clapas, 

  y advertí de la lleona 

  las molt espesas petjadas, 

  al punt se posà a fer es loco, 

210 cridant ab uns crits tan agres 

  com una llimona verde 

  y tan trists com una flauta. 

  «Are estich jo fresch», digué, 

  «com he pegat sa suada 

 215 perill de costipar-me, 

  y tot és estat de badas! 

  Tisbe, ya heu podias dir, 

  qu·havias de morir-te antes 

  y yo no hauria perdut 

220 tota aquesta matinada. 

  No hey haurà consol per mi,  

  pues per lo que m’estimavas, 

  no sent el que sias morta 

  sinó qu·ets morta intestada. 

 225 Oh! Mal bé fase el lleó, 

  qui t’ha fet tastar ses garras, 

  pues no m’ha dexat se roba, 

  sisquiera per recordanza. 

  Què he de fer d’estas banderas 

 230 sinó espolsar-me sabatas? 

  Com de tant de temps perdut 

  no hen tench de treure altra paga? 

  Surta aquest lleó, si és homo, 

  a ajuntar o a trompadas! 

235 Meyam si lleverà llengos 

  si la meua m’arrebasa. 

  Però, no! Axò és de coquins, 

  matar aquestas alacas; 

  matar un valent com yo 

 240 axò sí que serà azaña». 

  Apenas axò hagué dit 

  cuant desembeynà s’espasa 

  y tirant se beyna veya, 

  li’n féu de nova se panxa. 

 245 Y com tenia a se sanch 

  se còlera liquidada, 
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  més de tres canas amunt 

  com un couet rompé l’ayre. 

  Esta, al punt, féu tornar negras 

250 aquellas moretas blancas; 

  y axò qui no heu creu no peca, 

  y qui heu creu és impecable. 

  Encare aquest a la terra 

  pegava algunas grapadas, 

 255 quant ja tota tremolant 

  la seua Tisbe arribava. 

  Luego qu·ella véu las móras 

  de color tan tresmudadas, 

  y va dir: «Aquí heyà cosa, 

 260 Déu vuya que bon temps fasa!» 

  Descubrí lo agonizant, 

  y quant véu que·s ballugava, 

  pegà un bot, y un gisco, 

  tan prim com un fil d’araña. 

 265 Però al punt qu·el conegué 

  comensà a pegar-se infladas, 

  se arrancà tots los cabeis, 

  y s’esquinsà se corbata. 

  Y tirant-se, luego, en terra 

 270 fregant per ella sas ancas, 

  este trist proàngol féu 

  entre suspyrs y manadas: 

  «Ay, desditzada de mi! 

  Ay, prenda de mes entrañas! 

 275 Ay, mort de la meva vida! 

  Ay, voluntat mal lograda! 

  Digau-me, estimat dolset, 

  digau-me qui hus ha llevada 

  la vostra estimada vida, 

 280 qui la meva em sustentava? 

  Responeu-me y reparau 

  qu·esta és l’última vegada 

  en què de le vostra Tisbe 

  podeu sentir ses plorayas. 

 285 Si és estad algun guerrer 

  qui ha pres esta ventatje, 

  ben fet, qu·el morir a la guerra 

  és una mort molt honrrada. 

  Però encara més valdria  

  290 que féseu mort de negada; 

  no seria mort en buit 

  ni en se pell tant foradada. 

  Mes, ara, serviu de ecsemple: 

  que entre donas honrradas, 

 295 la qui té un sol marit 

  el suspira un·hora o altre. 
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  Si és estada alguna espia 

  enviada de mon para, 

  qui seguint el seu estil 

  300 qualque punxa heus ha aficada, 

  sapi que no ha fet res, 

  perquè are de vós privada 

  se aumenta el bé que vos vull 

  quant conec el bé que em falta. 

 305 En fin, sia lo que sia, 

  may en mi es veurà mudanza. 

  Sempre, Píramo, som vostra, 

  del cap fins a la llevassa. 

  Però, ya hem diu qu·és estat 

 310 esta espasa despuyada, 

  qui parex qu·és la matexa 

  de què vós tant bravetjàveu! 

  Ara, dic yo, que sou llest, 

  Píramo, tant com n·i haja, 

 315 pues per llevar-vos la vida 

  no heu agut mester comara! 

  Are és ver lo que no creye 

  que mon amor vos matava, 

  pues que vós sou mon amor, 

 320 ergo és vera la negada! 

  Plantas que m’estau presents, 

  mirau com de tantas plantas 

  qui hem feyen la planta, hem queda 

  sols esta planta esfuyada! 

 325 Flors qui adornau aquest camp, 

  quedau, quedau escamnadas, 

  quant veis que en la flor del món, 

  romanch jo com un espàrec! 

  Tórtoras, viudas, qui solas 

  330 plorau desditxas pasadas, 

  veniu a n’aquest miray 

  a llevar-vos ses llagañas! 

  Tu me has totat d’espaseta, 

  Píramo, y ta totada 

 335 al punt m’ha tomat al punt, 

  y ya no podré fer vasa. 

  Tots los jochs em faràs perde, 

  y en aquest, sens punt ni fama, 

  pagaré lo atraviment 

  340 perquè sola hey som anada. 

  Solen dir que las primeras 

  els amantes sempre guàñan, 

  y a mi, en la primera axida, 

  lo millor que tench em màtan. 

 345 Tu m’has posat pesta a l’obra! 

  Tu m’has duita a mal viatxe! 
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  Pues, més que si heu estigués, 

  estich, ara, embarasada. 

  Y axí, pues, per seguir-te 

  350 em vex en esta borrasca, 

  fins qu·het veja al meu costad 

  no tench d’estar aturada. 

   Este és el meu sol remey 

  perquè se acaben ses ànsias, 

  355 y el to funest en què dich 

  sols de l’eco acompañadas». 

  Apenas agué conclòs 

  esta triste faramalla, 

  quant d’en Píramo, el estoch, 

  360 agarrà ab una grapada. 

  Y fent conta que era el cap 

  de la trena ab què·s cordava 

  el se pasà per los pits 

  y pasà d’un món a l’altre. 

 365 Caygué, en fi, perquè és molt propi 

  als enamorats el caure, 

  que si cau de l’asa algun 

  cauen dos mil des retaule. 

  A los pares arribà 

 370 la nova, al punt per ser mala, 

  qui per ser axits de pena 

  feren un mes d’alimares. 

  Esvergaren los dos cosos 

  al punt dins una flamada, 

  375 qui torrats del foch pasat 

  prengueren com una faya. 

  Tancaren las duas cendras 

  plegadas dins una caxa, 

  perquè encare no fugisen 

  380 si apartadas las tencàvan. 

  Aquí, pues, com lo damés 

  en cendras mon cuento acaba; 

  treguen los pares y fills 

  lo esperit d’aquesta faula. 
 

Manuscrit A (VII: 126-135); el text es basa en A. També fou publicat l’any 1852 a Romances 

per plorant rient ó per riure plorant; Campabadal 2004: 106-114; Miralles  2006: 188-197.  
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ANOTACIÓ: 

 

1. mestre Nasson: es refereix a Publi Ovidi Nasó que tracta aquest tema a La metamorfosi; la 

faula burlesca homònima de Góngora també denomina així aquest personatge.  

5-6. es refereix a Babilònia, lloc on esdevé l’acció de la major part de versions de les faules 

de Píram i Tisbe. 

7. miloca: ‘persona esburbada’ (DCVB, IV: 742). 

15-16. Es pot tractar d’una referència al drama musical que es representà vint-i-una vegades 

durant l’any 1748 a la Casa de Comèdies de Palma, amb lletra d’Antoni Gras (i d’aquí allò de 

les muses més grasses) i música de Salvador de Lorenzo, tots dos preveres (Garcías 1998: 

104-107). 

17. Tisbeta: la utilització del diminutiu per referir-se a Tisbe deu ser pròpia del gènere per tal 

com també Góngora, a la versió del 1618, parla de ‘Thysbica’ (Góngora 1921: 288, vers 

97è). 

18.’anar a costura’: significa anar les nines a aprendre a cosir i altres labors casolanes i, per 

extensió, aprendre de llegir i escriure (DCVB, III: 665). 

24. salivada deu significar ‘créixer la saliva’: ‘venir un gran desig d’una cosa només de 

pensar-hi’ (DCVB, IX: 690). 

30. ‘llevar la màscara’ significa ‘cessar en el dissimul’ (DCVB, VII: 279); en aquest cas seria 

més adequat interpretar ‘mascara’ perquè la resta de versos del romanç tenen rima femenina i 

no esdrúixola. 

35. recaudets: ‘recaldets’, vulgarisme per ‘recados’ (DCVB, IX: 213). 

39-40. Roca juga amb el doble sentit de ‘tenir paraules’: ‘tenir alguna cosa a dir’ o ‘barallar-

se’ (DCVB, VIII: 229). 

45. nosas: llegiu ‘noces’. 

54. Roca fa una ironia a la descripció de Tisbe que fa Góngora (Góngora 1921: 287). 

58. ‘anar de cambres’: ‘tenir diarrea’ (DCVB, II: 878). 

62. ‘fer eixamples’: ‘eixamplar un espai llevant noses’ (DCVB, IV: 343). 

63. cingla: ‘corretja o faixa de cuiro de cànem que es passa per davall el ventre d’un animal’ 

(DCVB, III, 153). 

71. carota: ‘carassa’: ‘bocí de paret mal emblanquinada o deixada d’emblanquinar (DCVB, 

II: 1017). 

74. bizarres: ‘agradoses’ (DCVB, II: 495). 

75. dádivas rompen peñas possiblement prové del refrany castellà tradicional ‘el dinero 

rompe las peñas’ que es documenta a la Tragicomedia de Calisto y Melibea, La lozana 

andaluza i a La Celestina. També apareix a diversos llibres de la tradició cristiana com els de 

Sant Gregori, l’Èxode i el Deuteronomi. 

76. argamassa: mescla de calç i grava emprada per fabricar murs (DCVB, I: 849). 

85. crivell: llegiu ‘clivell’ 

86. mitjanada: ‘paret que separa dues habitacions’ (DCVB, VII: 467). 

87. medianera: castellanisme per ‘amitgera’, ‘paret que separa dues cases’ (DCVB, VII: 

320). 

90. boyetas: ‘boiet’: ‘mancat d’enteniment, que obra irracionalment’ (DCVB, II: 325). 

91. lloch comú: ‘principi general del qual es treuen proves per a una argumentació’ (DCVB, 

VII: 39). 

94. empara: ‘Objecte que serveix per a emparar o defensar’. El DCVB documenta el terme a 

través mitjançant aquests versos de Roca (DCVB, IV: 567). 

108. foraportada: ‘acte d’anar fora porta’. El DCVB ho documenta mitjançant aquests 

versos de Roca (DCVB, V: 969). 

114. La ‘gran semicabra’ fa referència a la mort.  

115. ‘ninot’ és ‘Ninus’, guerrer epònim fundador de Mesopotàmia. La tomba del guerrer es 

venera a l’estat de Babilònia on l’autor situa els fets; els dos enamorats es troben a la tomba 

de Ninus. 

121-124. La imatge del morer surt també a Góngora i hi insisteix Ovidi; en aquests versos, a 

més, es fa palès que Roca no pretén relatar una història real. 

123. ‘fer l’ullastre’: ‘fer tot el que es pot, esforçar-se a fer coses gairebé impossibles’ 

(DCVB, V: 312). 

125-128. Ironia en relació al poema de Góngora i a la seva expressió pròpia del culteranisme. 
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130. manta o manteta: ‘peça de tela amb què les dones es cobrien el cap i les espatlles’ 

(DCVB, VII: 213). 

141-144. Aquesta referència al color del morer és ben clara per poder-lo transformar de color 

amb la situació. 

146. implicància: ‘implicació’ (DCVB, VI: 601). 

149-152. Roca en repetides ocasions satiritza contra els metges; en aquest cas l’al·lusió és 

molt directa. 

158. ‘fer fer la seva a ses cames’ significa fugir precipitadament.  

160. ‘anar engallat’: ‘anar estirat com els galls, visiblement orgullós’ (DCVB, IV: 950). 

161-164. Aquests versos manifesten la humanització total i absoluta de Tisbe, que en lloc de 

ser una heroïna pròpia de la mitologia és una persona corrent, que fa les seves necessitats 

fisiològiques. 

165-168. Aquests versos són una premonició del final tràgic. Góngora també fa aquest tipus 

de previsió dels esdeveniments, encara que en el seu poema ho avança als versos 5-8. 

176. ‘roba d’endiana o d’indiana’ és ‘una tela estampada de baixa qualitat’ (DCVB, VI: 637). 

187-188. Noteu el joc de paraules: un ‘batall’ és la peça metàl·lica que va a l’interior de la 

campana; i ‘sentir batallades’ significa ‘sentir paraules indecents o grosseres’ (DCVB, II: 

363). 

190. ‘fer s’ase’: ‘fer una cosa malament’ (DCVB, II: 60). 

194. ‘embotillar’ s’usa en sentit figurat; el sentit literal és ‘posar dins bòtils’ (DCVB, IV: 

737). 

195. codrillo: castellanisme per ‘quadrell de les calces’ (DCVB, IX: 6). 

197. desbuat: ‘mal vestit’ (DCVB, IV: 179). 

213. ‘estar fresc’ significa ‘estar sorprès’ (DCVB, VI: 55). 

224. ‘intestat’: ‘que ha mort sense fer testament’ (DCVB, V: 512). 

234. ajustar: ‘resoldre comptes’ (DCVB, I: 388); trompades: ‘cop violent’ (DCVB, X: 544). 

235. meyam: llegiu ‘vejam’ que significa ‘a veure’. 

237. coquins: ‘coquí’: ‘covard’ (DCVB, III: 505). 

238. alacas: castellanisme per ‘joia’; en sentit figurat significa ‘persona de valor’ i 

irònicament ‘ser una bona alaca’ vol dir ‘ser persona xereca d’enteniment o costums’ 

(DCVB, I: 308). 

247. canas: ‘mida longitudinal’ (DCVB, II: 898). 

268. corbata: ‘mocador de seda que les dones es posaven damunt el coll del gipó’ (DCVB, 

III: 519). 

271. proàngol: vulgarisme per ‘preàmbul’; el DCVB ho documenta per primera vegada a la 

Rondalla de Rondalles de Tomàs Aguiló i Cortès (DCVB, VIII: 891). 

272. manadas: ‘moviment de mans’ (DCVB, VII: 182). 

280. Després del vers 280è a l’imprès Romances per plorar rient o per riurer plorant afegeix 

els versos: Ai de mi desditxada!/ qui viuda quet, sens ser estat casada! Aquesta mateixa 

exclamació es torna a repetir després dels versos 296è, 308è, 321è, 332è, 344è i 357è. 

290. Roca juga amb el doble sentit de ‘negada’ com a ‘mort per ofegament’ i ‘persona curta 

d’enteniment’ (DCVB, VII: 290). 

301. ‘sapi’: llegiu ‘sàpiga’. 

308. El DCVB documenta el terme ‘llevassa’, del qual dóna únicament el sentit de ‘fer-se la 

llevassa’ com a ‘fer-se la clenxa’, amb aquests versos de Roca (DCVB, VI: 979); segurament 

l’expressió d’aquest vers significa des del cap fins al ‘lleu’, és a dir, fins als ‘pulmons’ 

(DCVB, VI: 970). 

321-324. El fragment juga amb el significat polisèmic de ‘planta’: ‘fer planta’ significa 

‘galantejar’ (DCVB, VIII: 640).  

326. escamnades: ‘escalivades’ (DCVB, V: 202). 

333. totar: ‘fer a tots en el joc’, ‘arrossegar’ (DCVB, X: 401). 

358. faramalla: ‘orgull sense fonament’ (DCVB, V: 738). 

359. ‘estoc’: ‘espasa prima, amb la qual sols es pot ferir de punta (DCVB, V: 566). 

367-368. ‘caure de l’ase’ significa ‘sortir de l’error’. Aquests versos s’han d’interpretar en el 

sentit que per cada parella d’amants que reconeix que s’equivoca, n’hi ha dues mil que 

fracassen. 
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      [29] 

 

RELACIÓ BURLESCA DE ASSONANTS, LOS MÉS ESTÈRILS DE LA POESIA 

VULGAR 

[LA MARE CELESTINA] 

 

   Detenga es vol, es gall d’Ýndia; 

   suspenga es cant, el puput; 

   dex, l’oca, se melodia; 

   par, la tortuga, son curs; 

 5 y manllevant ses oreyas, 

   al xoroy més sort y sull, 

   dígan el succés més raro, 

   el més portentós embuy, 

   qui en llibres de garbayó, 

  10 han llegit los fills del mul. 

   Fonc es cas que s’altre dia, 

   en l’hora que Febo surt, 

   empagaït de se cambra, 

   dexant tot son llit remuy, 

  15 màrfagas de verd de mar, 

   y blanchs llansols de niguls, 

   sortia yo de me casa, 

   plens de llegañas mos ulls, 

   y los pics de pusa encara, 

  20 vermeis com un baticul, 

   repasant sis o set sòmits 

   qu’havia en la nit tinguts, 

   quant encontrí en el carrer... 

   (aquí és presís es discurs 

  25 del profundo Pedro Grullo, 

   la elegància del Talmud, 

   la llengo d’una campana, 

   y la boca d’un trabuch). 

   Encontrí, dich altra volta, 

  30 lo espectacla més serrud, 

   qu·han trobat los casadors, 

   des de qu·hey à foch y fum: 

   una jaya endiablada, 

   o diabla famallut. 

  35 Aquí és precís el pintar-la 

   seguint el savi costum 

   dels poetas més pelats, 

   dels oradors més peluts: 

   sos cabeis, cuya cloveya, 

  40 ab tinta ben negra lluu, 

   com los fraras dels socors, 

   ab colors mal avinguts: 

   negras fora, blanchs de dins, 

   són, o són ni més ni pus, 
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  45 com una castaña fresca, 

   com un coco en el seu punt. 

   En son cap, un camp d’exèrcit 

   de blanquillos tan astuts 

   que de sanch de l’enimich, 

  50 sens estar-ne falt algun, 

   estan sempre plens i viven, 

   solament de sos despulls, 

   sempre estan tots barras altas 

   sens dur ningun arcabús, 

  55 y tots tot lo dia pícan 

   sens ser de cavall ninguns. 

   És el front una muntaña 

   ahont tant hey ha plogut, 

   que està ple de seragais, 

  60 quant ha temps que ya està axut. 

   Quant sos ulls vermeys vatx vèurer, 

   pareguéran a mos uis 

   dos tomàtigas ubertes, 

   qu·estavan tant plens de such, 

65  qu·està es meu... cuant va de cambras 

   més axut y manco brut. 

   No tenia en ells ninetas, 

   veyetas, sí qu·és molt just, 

   que jayas las acompàñan, 

70  quant d’ells tota nina futx. 

   Són sas seyas qui fan seyas, 

   fins en el mateix gran Turch, 

   mitx cércols d’una gran bóta, 

   qui heu és tant, com ella és cup. 

75  Dich se testa quant està 

   plena de malvàtichs suchs. 

   És son nas un promontori, 

   en cuyo cucurucull 

   surt qualque abret qu·és tan sech, 

  80 qu·el taya son amo al punt. 

   He ya devall tal maror 

   que·s sent de dos llegos lluny, 

   però hey sol haver llanterna, 

   cuant el mar va més mogut, 

  85 perquè fuja el navegant, 

   per por que algun clot no·l chup. 

   Circa de duas cavernas, 

   per hont rabent surt el buf, 

   duas columnas de màrmol 

  90 ensèñan el seu non plus. 

   Hey ha prop un camp tan fèrtil, 

   per el fems qu·hey solen dur, 

   que cuant més son sembrat ségan, 

   més y més gruxat en surt. 
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  95 És la seva boca un Etna, 

   per hont sol sortir tal tuf, 

   tals llamas, que d’aygordent 

   parex que està ple son buch. 

   A vista d’esta fantasma, 

  100 qui no seria paruch? 

   Quin Ferrobràs no estiria  

   en se presència confús? 

   Lo cert és que mos calsons 

   foren testimoni al punt, 

  105 de que·l susto hem feia trèurer 

   el signum sui de es cul. 

   Pasava per davant ella 

   axí mateix com un cus 

   pasa per devant son amo, 

  110 quant té por que no l’atup. 

   Apenas arribí a tir 

   de poder-li dir: «Ahur», 

   quant d’este modo hem saluda 

   abans que yo la salud: 

  115 «Déu me guard, lo galand jove, 

   de tot mal añ y perjui, 

   y el me conserf sempre fresc 

   com una flor de saüch. 

   Déu li don una doncella 

  120 de tant càndidas costums, 

   que cuant ell no estirà en casa 

   no hey tenga cap sustitud. 

   Déu li do de sa persona 

   mil vius retratos al punt, 

  125 fills y fillas a trompons, 

   y néts y nétas a uf». 

   Quant yo sentia se jaya 

   qui hem donava tals saluts, 

   estava més mal a pler 

  130 qu·un qui té tabach dins s’uy. 

   Procurava fer-me enfora, 

   imitant el disimul, 

   de un qui veu son creditor, 

   y té por que no l’atur. 

  135 Quant ella em digué: «Detén-te, 

   repara que parl ab tu, 

   no het mostras ingrat ab mi, 

   no et mostras, ab mi, ferut; 

   que yo het tenc d’afavorir, 

  140 (no t’espantes, que bé puch), 

   acertant ab la primera 

   ab el centro de ton gust. 

   Seguex, seguex mes petjadas, 

   advertint qu·het tench de dur 
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  145 ahont arrip te planeta 

   en el seu més ditxós punt. 

   Mira qu·aquest és el temps 

   en què fent lo que yo vuy, 

   entendràs luego el busil·lis, 

  150 perquè en el món hets vingut. 

   Y en què si no me obeyeis 

   veràs... però a qui fas punt: 

   lo que veuràs, ya heu veuràs; 

   resol-te, que·l temps és curt». 

  155 Encare que sos alens 

   li entelaven es discurs, 

   y ya hauria pres partit 

   de poder escapar tot nuu, 

   hem vax dir a mi matex: 

  160 «Amigo, yo estich perdut, 

   ella és bruxa com un mach. 

   Aquest animal gañut, 

   crec que té totas ses ruas, 

   fersidas de Belsebuchs. 

  165 Ell és forsós crèurer-le, 

   perquè per poch que rebux, 

   crech qu·hem farà anar ab ella, 

   en ses camas cap amunt». 

   Comensí a caminar ab ella, 

  170 y com li anava tant junt, 

   com l’enegista al penjat, 

   anava tant corregut, 

   que sens ser cavaller nou, 

   no saludava ningú. 

  175 Hem va fer tot lo camí 

   (llarch per mi, per ella curt) 

   de los béns del matrimoni 

   un parífrasis difús. 

   Arribàrem rango, rango, 

  180 a un portalet menut, 

   qui en un carrer de fondets, 

   és caganius absolut: 

   «Entra», hem diu, sens cerimònias, 

   y yo fent-me jereput, 

  185 pos es cap dins se fornal, 

   i en lo punt qu·alzar-lo vull, 

   un sucot de casta grosa, 

   me diu: «Arrera, cho, ruch». 

   Entr, per fi, en el botigó, 

  190 que té es sòtil tan amunt, 

   que fa evident testimoni, 

   qu·el qui hey és, no és bañut. 

   Al punt que fórem dedins, 

   me compañera va dur 
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  195 a se porta una barrota, 

   igual a son cos de grux, 

   y va dir: «Yo sempre tenc, 

   perquè si pasa colcú, 

   no pens algun malpensat, 

  200 qu·esta casa és lloch comú. 

   Perqu·encara que yo heu diga, 

   ya pots estar ben segur, 

   que no entra en esta casa, 

   sinó gent de cordó amunt, 

  205 qui fa famer de pesetas, 

   i parex que caga escuts». 

   M’entra dins un cambrulló, 

   sempre mal quist ab la llum, 

   qu·han entoldad las arañas, 

  210 ab los seus risos velluts. 

   S’asegué a una cadira, 

   y yo a un funest baül, 

   qu·al punt fóra estad de mort, 

   sols si mi fos ajegut. 

  215 Luego hem comensà a ecsortar, 

   de este caduch discurs: 

   «Ditxós tu, qui en tal estat, 

   en este lloch hets vingut, 

   ahont sortiràs de pena, 

  220 si d’ell en altra estad surts. 

   Ditxós el teu celibat, 

   qui ara en mes mans és caygut, 

   ahont ab el gust més fi, 

   tenga el fi de millor gust. 

  225 Ditxós tu qui ab esta perla...» 

   Aquí hem feu obrir los ulls, 

   que la repentina fosca 

   hem tenia encara cluchs; 

   y reparí devant mi 

  230 un altra estrúmbol panxut, 

   un groguim, una cotifle, 

   que si no vex que·s balluch, 

   seria fuit tenint-le 

   per cadàver corromput. 

  235 «Ditxós tu que aquesta perla», 

   proseguí, «has merescut. 

   Poder fer-te una persona, 

   unint-vos el més fort nuu, 

   sols el teu consentiment 

  240 espera per dar-te al punt 

   ab se mà se voluntad, 

   que ya té posada en tu. 

   Bé ses prendes heu merèxan, 

   que si per se juvintud, 
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  245 no té encara res de casta, 

   que no és xorca, t’asegur. 

   Dóna-li, pues, el teu cor, 

   y viviu en quietud, 

   en pasífich maridatje, 

  250 per infinits sigles junts». 

   Jo vatx dir:  «Ara estich fresch, 

   malhaya qui mi ha duit. 

   Que va qu·aquesta porcasa, 

   està en cinta com un mul 

  255 y are hem vol a mi per pare 

   de qui el té no conegut? 

   Però no, tot fora axò, 

   axò és jugar masa brut, 

   mon cap no és pebre vermey, 

  260 per dur cornalons damunt». 

   Aquí vatx cobrar un brio 

   D’un qui l’agàfan y futx, 

   y vatx dir en veu més alta, 

   que ses muntañas de Lluch: 

  265 «Alarbes d’humanos cosos, 

   golafres de mos escuts, 

   casadoras de ximplots, 

   pobladores de caps sulls, 

   malas aves de rapiña, 

  270 funets animals nocturns, 

   xucladoras de butxacas, 

   buidadoras de baüls, 

   esponjes de las haciendas, 

   llevadoras de saluts, 

  275 maras de mil porquerias, 

   madastres dels bons costums, 

   fabricadoras de bochs, 

   destruïdores de buchs. 

   Com atrevir-vos, vallacas? 

  280 Com intentar, trastos bruts, 

   en mon cap de majorazgo, 

   compondre infames raülls? 

   En terra tan ben famada, 

   tanta ruda que tant put? 

  285 Anau es bordell, vallacas, 

   arux, mal llamp las arrux, 

   que si trech me farruella, 

   al punt veurem ajeguts, 

   los conventuals horrendos, 

  290 de vostros cosos comuns». 

   Quant ellas véran que yo 

   deya veritats a uf, 

   y que a las bonas no era 

   posible poder-m’i dur, 
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  295 apel·laren a la forza, 

   dient: «Sortiu, previnguts. 

   Veiam si en aquest balitre, 

   li treuran el sí des cul». 

   Sortiren, luego, dos bifos, 

  300 dos jovensanos jefuts, 

   un en so càñom devant, 

   y un instrument del buf; 

   d’aquells qui en el de las bufas 

   fan formar discordes punts. 

  305 M’abrahonaren, tremendos, 

   com si fos bendejat fuit. 

   M’allargaren dalt un llit, 

   qui, de vei qu·és, ja no crux. 

   Acalaren-me es calsons 

  310 y feren pujar el such 

   des del portal del cular, 

   los budells d’en un en un, 

   perquè téngan las xaringas, 

   atreviment conegut, 

  315 per introduir las hostas 

   que no convida ningú. 

   Tenint el tir dins el cos, 

   al punt vatx sentir el rum rum, 

   de la alborotada plebe,  

  320 de mos humors conmoguts. 

   Y quant la merdosa guerra 

   estava ya al mitx del bull, 

   vatx sentir davers se porta 

   un horrendísim batut, 

  325 qui la féu dos mil endèrias. 

   Y dins un quart de minut, 

   hem vatx veure embolicat 

   d’esgotzins qui, ab prontitud, 

   las duas mans hem fermaren, 

  330 ab vint dotzenes de nuus, 

   quant altres ja axí tenien 

   la mestra de tants d’embuis, 

   dient tots en altas veus:  

   «Balitres, ja hey sou caiguts, 

  335 fins ara heu fet de las vostras, 

   vuy per mi, demà per tu. 

   Sempre heu fet vòstron negoci, 

   sols heu fet el nostro vuy. 

   Vamos, tu, des calsons baxos,  

  340 veyam si res de bo hey dus». 

   Prengueren-me al punt la bosa, 

   y mos tregueren tots junts 

   en el carrer qui ja estava 

   tant ple com un ou, de truy,  
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  345 de donas y malfaners, 

   y farcit d’al·lots menuts. 

   En lo punt que en varen veure 

   ab los nalgatoris nuus, 

   comènsan tots a cridar: 

  350 «Aley, ja és nostro, ja el duim». 

   Un m’esverga batculada, 

   s’altre ses ancas hem puñ. 

   y per si acàs hey faltava 

   cualque cosa per dar gust, 

  355 sortia de tant en tant 

   cualque ratx de vin blanch cru, 

   perquè pogués fer tals brindis 

   a tal noviy son ajust. 

   No és bona xaroviada, 

  360 cuant un homo puntagut, 

   no mostraria se cara, 

   haver de mostrar es cul? 

   Dugueren-me a se presó, 

   y en un fondet tan obscur 

  365 com estava me butxaca, 

   net com los costums dels turchs, 

   tan ample com el meu cor, 

   y com es calsons axut, 

   tot carregat de cadenas, 

  370 sens vèurer hombra ni llum, 

   hem tingueren prop d’un añy 

   ple de xinxas y llagum. 

   Feren-me, en fin, la sentència, 

   tan justa que m’ha vengut, 

  375 com si fos feta per mi, 

   y tant recta com un fus. 

   Fonch de desterro perpètuo, 

   y com ya seria fuit, 

   tamateix de me Ciutad, 

  380 no heu vatx pendre masa anutx. 

   Cagant-me, pues, de me pàtria, 

   en aquesta som vingut 

   a víurer fins a la mort, 

   de tots aquells xascos, lluñ. 

  385 Qu·hem dava per me desditxa 

   al meu pobla llangarut, 

   ahont tenc de predicar, 

   a tutom que no es descuit 

   d’axecar-se ben grandia, 

  390 si vol viure ab quietud. 
 

Manuscrit A (VII: 113-122), C (XII: 304-309) i D; el text es basa en A. Optam per aquesta 

versió ja que C dóna alguns versos hipomètrics o hipermètrics que no són a A, per exemple el 

115è i 200è. Vidal 1971: 102-105. També fou publicat l’any 1852 a Romances per plorant 

rient ó per riure plorant. 
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APARAT CRÍTIC: 
Encapçalament: assonants: C: «asonants». 

1. es: C i D: «el». 3. l’oca: C: «s’oca». 4. son: C: «el seu». 5. mallevant: C: :«menllevant»; 

ses: D: «las». 6. sull: D: «suill». 9. qui: C: «que». 10. fills: D: «fiys». 11. Fonc: C i D: 

«fonch». 12. en: D: «a». 13. se: C: «sa». 15. màrfagas: D: «màrfegas»; verd: C: «vert». 17. 

«yo»: D: «jo». 18. mos ulls: D: «los uys». 19. pics: C i D: «pichs»; pusa: D: «pussa». 20. 

vermeis: D: «vermeys». 21. repasant: C: «repesant» i D: «repassant»; sòmits: C: «somis». 

22. tinguts: D: «tenguts». 24. Aquí és precís: D: «aquí·s presís». 25. Grullo: D: Guillo. 26. 

La elegància: D: «l’elegància»; Talmud: D: «Talmut». 30. Lo espectacla: D: 

«l’espectacle»; serrud: C i D: «serrut». 31. casadors: D: «cassadors». 32. des de: D: 

«d’ensà»; qu·heyà: C: «q·hayà». 33. endiablada: D: «indiablada». 34. diabla famallut: C: 

«diable» i D: «diabble femeillut». 35. Aquí és precís el pintar-la: D: «aquí·s forsós pintar-

la». 36. savi: C i D: «sabi». 39. cabeis: D: «cabeys»; cuya: D: «qui sa». 40. ab: D: «en». 41. 

fraras: C i D: «frares». 42. ab: D: «en»; avinguts: D: «avenguts». 43. negras: D: «negres». 

49. del enimich: C: :«de inimichs» i D: «de l’inimich». 50. estar-ne falt algun: D: «estar 

ferit ningun». 52. despulls: D: «despuis». 56. cavall: C: «cavalls». 57. el: D: «son»; 

muntaña: D: «muntanya». 59. que està: D:«qu·està»; seragais: C: «seregais» i D: 

«seragays». 60. ya: no és a C; ya està: D: «ja·stà». 61. ulls vermeys: D: «uys vermeys». 62. 

paregueran: C: «peragueran» i D: «paregueran»; uis: D: «uys». 63. dos: D: «duas». 64. 

qu·estavan tant plens de: «tant y tant rases de». 65. qu·està es meu ... cuant: D: «com es 

meu ... quant». 66. axut: D: «exut». 67. No: D: «no y»; en ells ninetas: D: «cap nineta». 68. 

qu·és: C: «que és». 69. las acompañan: D: «los acompanyen». 70. ells: D: «eills»; futx: D: 

«fux». 71. sas: D: «ses»; seyas: D: «ceyas». 72. mateix: D: «matex». 73. mitx: D: «miys»; 

d’una: C: «de una». 74. qui heu: C: «que heu» i D: «qui heu»; ella: D: «eilla». 75. se: D: 

«sa». 76. malvàtichs: D: «melvàtich». 78. en cuyo cucurucull: C: «cuccurucull» i D: «qui a 

sutrus cuccurucuill». 79. surt: D: «treu»; qu·és: C: «que és» i D: «mes». 81. He ya devall: 

D: «hey ya devaill». 82. dos: D: «duas». 84. cuant: C i D: «quant». 85. navegant: C: 

«nevegant». 86. per por que algun: D: «de que colca»; chup: D: «xucl». 87. Circa: D: 

«molt prop dues». 88. rabent: D: «rebent». 89. La paraula ’màrmol’ no és a D. 90. enseñan: 

D: «hey mostren». 91. Hey ha: C: «hay a»; prop: D: «ram». 92. solen: C: «solan». 93. 

cuant: D: «quant». 95. El terme ‘boca’ és interlineat. 97. llamas: D: «flamas»; aygordent: 

D: «aygoardent». 98. que està: D: «que·stà». 99. A vista d’esta: D: «devant aquesta». 100. 

paruch: D: «poruch». 101. ferrobràs no estiria: «fierrobras no·stiria». 104. foren: D: 

«feren». 105. que·l: D: «que·s»; feia: D: «feya». 106. de es: C i D: «des». 107. pasava: D: 

«passava»; davant: C: «devall» i D: «devant». 109. pasa: D: «passa». 111. Apenas: D: «y 

encara no». 112. li: D: «ley». 114. yo: D: «jo». 115. galand: C: «gran». 116. añ: D: «dany». 

117. fresc: D:  «fresch». 118. saüch: C i D: «sahuch». 119. li: D: «ly». 121. cuant: C: 

«quant». 122. sustitud: C: «sustitut». 123. sa: C: «se». 125. fills y fillas a trompons: D: «fys 

y fyas a grapats». 128. qui hem: D: «qui·m». 129. estava: C: «estave». 132. el: C: «es»; 

disimul: D: «dissimul». 133. de un: D: «d’un». 135. ella: D: «eilla». 136. ab: D: «en». 137. 

no het: D: «no·t»; ab: D: «en». 138. no et: D: «no·t»; ab: D: «en». 139. yo het tenc: C: 

«teng» i D: «jo·t tench». 141 ab la: D: «en se». 142. ab el centro: D: «és es centre». 144. 

qu·het: D: «qu·et». 145. arrip te: D: «arrib ta». 146. el: D: «es». 147. qu·aquest: D: «que 

aquest». 148. yo: D: «jo»; vuy: «vui». 150. hets vingut: D: «ets vengut». 151. me obeyeis: 

D: «m’obeyeys». 154. que·l: D: «que·s». 156. li entelaven es: C: «el» i D: «n’entelaven el». 

157. ya: D: «ja». 158. escapar: D: «escapar». 160. yo estich: D: «jo·stich». 161. ella: D: 

«eilla». 162. gañut: D: «ganyut». 163. crec: D: «crech». 164. fersidas: C: «fercidas» i D: 

«farcidas»; Belsebuchs: C: «Balsebuchs» i D: «Bersebuchs». 165. ell: D: «eill»; le: D: «la». 

167. farà: C: «ferà» i ab ella: D: «enb ella». 168. amunt: D: «amunt». 169. comensí: D: 

«comens»; ab ella: D: «emb eilla». 170 li anava tant: C: «li» i D: «m’anava tan». 171. 

l’enegista: C: «l’anagista» i D: «s’anagista». 172. tant: D: «tan». 174. ningú: D: «nigú». 

178. parífrasis: D: «perífrasi». 181. en: D: «a». 183. Entra: D: «entre»; sens: D: «sen». 184. 

jeperut: D: «geperut». 186. qu·alzar-lo vull: D: «qu·alsar el vuy». 187. grosa: D: «grossa». 

188. me: D: «hem»; cho, ruch: «xo rux». 189. entr per fi: D: «entri». 190. que: D: «qui». 

192. qu·el qui hey és, no és bañut: D: «de qu·el qui y és» no·s banyut». 194. me 

compañera: D: «ma compañera». 195. Se: D: «sa». 197. tenc: D: «tanc». 198. pasa colcú: 

D: «passàs qualcú». 199. no: D: «no·s»; malpensat: D: «algun malpensat». 200. qu·esta: C: 

«qu·aquesta» i D: «que la». 201. yo heu: C: «jo» i D: «jo u». 203. entra en esta casa: D: 
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«entre may per may». 209. entoldad: D: «vestit» sobre «entoldat», ratllat; las: D: «ses». 210. 

ab los seus risos velluts: D: «en sos seus velluts reülls». 211. s’asegué: D: «s’assegué». 212: 

yo: C i D: «jo». 213. qu·al: D: «qui·l»; fóra estad: D: «fóra·stad». 215. ab los seus risos 

velluts: D: «en sos seus velluts reülls». 211. S’asegué: D: «s’assegué». 212. yo heu: D: jo u. 

213. qu·al: D: «qui·l»; fora estad: D: «fora stat». 215. ecsortar: D: «exortar». 216. de este: 

D: «en aquest». 217. qui·n: D: «qui en». 218. este: D: «aquest»; vingut: D: «vengut». 220. 

d’ell: D: «d’eill»; estad: D: «estat». 221. el: D: «es». 222. ara: C i D: «are»; caygut: C: 

«caigut». 224. el: D: «es». 225. qui ab: D: «qui·b». 226. los ulls: D: «els uys». 230. 

estrúmbol: D: «estrumbell». 232. balluch: D: «bailluch». 233. seria fuit tenint-le: C: 

«tenint-la» i D: «seri fuit tenin-la». 235. Ditxós tu que aquesta perla: D: «dixós qui·nb·esta 

perla». 239. el: D: «es». 241. se: D: «sa». 242. ya: C i D: «ja». 243. prendes: C i D: 

«prendas»; merexan: C: «merexen». 244. se juvintud: D: «sa jovintud». 245. encara: C i D: 

«encare». 246. xorca t’asegur: C: «lo asegur»; D: «potca t’assegur». 247. li: D: «ly». 249. 

pasífich: D: «pacífich». 251. vatx: D: «vax»; ara estich: C: «are» i D: «ara·stich». 253. 

porcasa: D: «porcasta». 256. el té no: D: «no·l té»; conegut: C: «conagut». 258. masa: D: 

«massa». 259. no es: D: «no·s»; pebre: C: «prebe». 261. vatx: D: «vax». 263. en veu: D: «ab 

veu». 264. muntañas: D: «muntanyes». 265. d’humanos: C: «de humanos»; cosos: D: 

«cossos». 267. casadoras: D: «cassadoras». 268. pobladores: D: «pobbladores»; sulls: D: 

«suills». 271. xucladoras de butxacas: D: «xucladors de las buxacas». 272. buidadoras de: 

D: «buidadors de los». 273. esponjes: D: «esponges»; haciendas: D: «hasiendas». 275. 

maras: D: «mares». 279. vallacas: D: «veillacas». 281. majorazgo: D: «mayorasgo». 282. 

raülls: D: «reülls». 283. famada: C: «femada». 284. tanta: D: «plantar»; que: D: «qui». 285. 

bordell, vallacas: D: «bordiell, veillacas». 286. Arux, mal llamp las arrux: C: «arrux» i D: 

«arrux, malnadas, arrux». 287. farruella: D: «ferrueilla». 289. los: D: «els». 290. cosos: D: 

«cossos». 291. ellas veran: D: «eillas veran»; yo: D: «jo». 293. que a: D: «qu·a». 294. 

posible: D: «possible»; mi: D: «my». 295. apellaren: D: «apeillaren»; forza: D: «forsa». 

296. dient: D: «dihent»; sortiu: C: «surtiu»; previnguts: D: «prevenguts». 297. veiam si en: 

D: «veyam si·n»; balitre: D: «belitre». 298. li treuran el: C: «treureu» i D: «ly treurem es». 

299. sortiren: C: «surtiren»; luego: D: «al punt». 300. jovensanos: D: «jovensans». 301. 

càñom: D: «cànyom». 302. del: D: «de». 303. aquells : D: «aqueills»; el: D: «es»; las bufas: 

D: «ses bufas». 305. abrahonaren: D: «abraonaren». 306. fuit: D: «fuyt». 307. allargaren: 

D: «aillargaren». 308. vei: D: «vey». 309. es: C: «els». 310. feren: C: «feran». 311. des del: 

D: «de su·s»; del: D: «des». 312. los budells: D: «mos budeills». 313. tenen: D: «tengan»; 

xaringas: C i D: «xiringas». 315. las: D: «les». 316. ningú: D: «nigú». 317. el: D: «es». 318. 

vatx: D: «vax». 320. conmoguts: C: «commoguts». 323. vatx: C: «vaix»; davés: C: 

«devers». 327. vatx: C: «vaix». 328. d’esgotzins: C: «asgotzins»; C: qui ab prontitud: C: 

«qui ab prontitut»; D: «qui·n prontitut». 329. las: C: «ses»; duas: D: «dues». 330. ab: D: 

«en»; dotzenes: D: «dotzenas». 331. tenien: D: «tenian». 332. d’embuis: D: «d’embuys». 

335. vostras: C: «vostres». 338. el: D: «es». 339. des: D: «dels». 340. veyam: C: «vejam» i 

D: «veyam»; hey: D: «y». 341. bosa: D: «bossa». 343. ja estava: D: «ja·stava». 344. ou: D: 

«hou». 345. malfaners: C i D: «malfeners». 347. que en: D: «qu·hem». 350. Ja és nostro, ja 

el duim: D: «arranca, pelut». 352. puñ: D: «puny». 353. faltava: D: «falava». 355. de: D: 

«de·n». 356. ratx: D: «rax». 359. no és: D: «no·s». xaroviada: D: «xeroviada». 360. cuant: 

D: «quant». 361. se: D: «sa». 364. en: D: «a». 366. los: D: «les». 367. el: D: «es». 368. es: D: 

«mos». 370. hombra: D: «ombra». 371. tingueren: D: «tengueren». 372. xinxas: D: 

«xinxes»; llagum: D: «llegum». 373. fin, la: D: «fi, sa». 376. Tant: C. tan. 377. de no és a C. 

378. ya: D: «jo»; fuit: D: «fuyt». 379. tamateix: C: «tanmateix» i D: «tantmateix». 380. no 

heu: D: «no·n»; vatx: D: «vax»; masa anux: D: «massa anux». 381. pues: D: «puis»; me: D: 

«ma». 382. vingut: D: «vengut». 384. aquells: D: «aqueills»; lluñ: D: «lluny». 386. al: «D: 

es»; pobla llangarut: C: «poble» i D: «pobble llengarut». 387. tenc no és a C. 388. tutom 

que no es: D: «tothom que no·s». 390. viure ab quietud: D: «viure’l·n quietud». 
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ANOTACIÓ: 
1-4. les formes verbals que inicien aquests quatre versos pertanyen a la tercera persona del 

singular del present de subjuntiu i presenten les desinències dialectals pròpies, com passa al 

llarg de tota la composició. 

6. xoroy: mancat d’una orella o d’un tros (DCVB, X: 963). 

7. raro: castellanisme que el Diccionari Alcover Moll documenta per primera vegada en 

llengua catalana el 1892; podria tractar-se d’una primera documentació d’aquest 

castellanisme (DCVB, IX: 147). 

9. garbayó: ‘garballó’, forma dialectal per ‘bargalló’, que és palma, en relació al material de 

què està fet el llibre. 

12. Febo: Déu Apol·lo. 

19-20. pics de pusa:  expressió que indica que el protagonista s’aixecava de dormir, ja que 

les puces solien picar els qui dormen sobre la palla i el protagonista encara té les picades de 

puça vermelles.  

21. sòmits: somnis. 

25. profundo Pedro Grullo: personatge imaginari que se suposa que va viure a Espanya 

entre els segles XV i XVI. Acostumava dir veritats evidents que en castellà s’anomenen 

‘perogulladas’. Aquest personatge fou portat al terreny literari per Francisco López Úbeda, 

Cervantes i Quevedo. 

26. Talmud: ‘Llibre que conté les lleis civils i canòniques del jueus’ (DCVB, X: 112). 

30. serrud: ‘cerrut’, que significa que té cerres o pèls gruixats. 

39. cuya: també cuyo, del vers 78è, castellanisme. 

40-42: color dels hàbits dels frares dels Socors. 

48. blanquillos: es deu tractar d’algun tipus de paràsit. 

53. ‘estar barres altes’: ‘estar sense menjar’ (DCVB, II: 311). 

55-56. Notau com Roca fa un joc de paraules amb el significat polisèmic del terme ‘pica’, del 

verb picar, i també com a recipient per a donar menjar als animals. 

59. seregais: xaragalls. 

65. la paraula que fa falta és ‘cul’. ‘Anar de cambres’: vegeu nota al vers 58è del poema [28]. 

67-68. Roca torna a fer un joc de paraules amb el significat polisèmic del terme ‘ninetes’, 

entès com a nines dels ulls i com a persona jove, tot contraposant aquest últim sentit a 

‘velletes’, en una antítesi. 

71. ‘fer celles’: ‘fer cara irada’ (DCVB, III: 102). 

72. el Gran Turc: és el nom que es dóna al sobirà de l’imperi de Turquia (DCVB, X: 580). 

74. Joc de paraules: compara les celles amb els mitjos cercles que donen forma a una bóta de 

vi grossa; esmenta també el cup que serveix per trepitjar-hi el raïm per fer el vi, però, a la 

vegada, l’expressió ‘es cup’ s’usa com si fos el present del verb escopir. 

78. cucurucull: al DIEC trobam els mots ‘cucurell’ o ‘capcurucull’ d’on deriva aquest terme. 

81-82. El sentit d’aquests versos es pot interpretar com: ‘davall hi ha tal maror que se sent de 

dues llegües lluny’. 

87. circa: ‘prop’ (DCVB, III: 162). 

90. non plus: ‘non plus ultra’; significa ‘el més enllà’; en aquest cas significa que mostren 

‘tot el que hi ha’. Es tracta d’una ironia. 

95. Etna: nom d’un volcà que s’estén al costat de la ciutat de Catània. Aquest volcà rep el 

nom d’una nimfa grega (GEC). 

97. llamas: castellanisme per ‘flama’. 

101. Ferrobràs: Es tracta d’un cavaller de la taula rodona, Fierabràs, conegut per les 

dimensions del seu cos i per la seva força (GEC). 

105. susto: vegeu la nota a [5], vers 9è. 

106. signum sui: es tracta d’una ironia; utilitza un terme en llatí per referir-se al fet 

escatològic d’orinar involuntàriament, que és una de les reaccions que pot provocar la por. 

112. ahur: vegeu la nota a [2], vers 10è. 

124. retrato: castellanisme documentat a mitjan segle XVII (DCVB, IX: 449). 

126. a uf: en abundància (DCVB). 

138. ferut: no figura als diccionaris habitualment consultats; potser deriva de ‘fera’. 

142. centro: castellanisme per ‘centre’. 

149. luego: vegeu també el vers 299è; busil·li: punt més interessant d’una qüestió (DCVB, 

II: 752). 

160. amigo: castellanisme (DCVB, I: 635). 
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162. ganyut: ‘pacient, capaç de sofrir les injustícies d’altri’ (DCVB, VI: 177). 

163. ‘ruas’: llegiu ‘arrugues’. 

164. Belsebuchs: nom d’un dels diables que apareixen a la Bíblia. 

165. Ell: element per emfasitzar la frase. 

171. com l’enegista al penjat: «fer es penjat i s’enagista»: ‘fer dos papers contraposats’. Cal 

recordar que els enagistes eren els frares jesuïtes, que assistien els condemnats a la forca 

(DCVB, IV: 823). 

178. parífrasi: «perífrasi» 

179. rango, rango: expressió que no figura al DCVB que equival a ‘poc a poc’. 

181. fondet: ‘clotet’ (DCVB, V: 954); vegeu també el vers 364è. 

185. fornal: ‘foganya per escalfar la caldera’ (DCVB, VI: 6). 

186. q·alzar-lo vull: que el vull alçar; que alça el bull. 

187. sucot: ‘cop donat amb el cap’ (DCVB, I: 58). 

188. cho: exclamació que serveix per espantar. 

189. botigó: ‘habitació petita en la part baixa d’una casa’ (DCVB, II: 625). 

197. tenc: ha de ser ‘tanc’, del verb tancar. 

204. gent de cordó amunt: són els ‘frares de cordó sota aixella’ com es deia dels franciscans 

o caputxins grossos que duien el cordó en amunt (DCVB, III: 536). 

207. cambrulló: diminutiu de «cambrull»: ‘cambra petita i incòmoda’ (DCVB, II: 880). 

230. estrúmbol: ‘persona perversa’ (DCVB, V: 606). 

231. ‘groguim’: esgrogueït, amb mal color; ‘cotifla’: prim de salut. 

260. ‘dur cornalons’ s’ha d’entendre en sentit figurat com a ‘esser banyut’. 

261. brio: castellanisme en el sentit de ‘coratge’. 

265. alarbe: ‘persona grollera’ (DCVB, I: 408). 

277-278. Construeixen banyuts i desfan cases, hisendes. 

279. vallacas: castellanisme per ‘malvades’. 

281. majorazgo: castellanisme (DCVB; VII, 133). 

282. raülls: ‘arrissats’, en el sentit d’embull. 

289. conventual: ‘túmul que es posa enmig de l’església per als oficis de mort’ (DCVB; III, 

483). horrendos: castellanisme per ‘horrible’.  

297. belitre: vegeu la nota a [26], vers 38è. 

299. bifos: no figura al DCVB; potser prové de ‘bif’: que té el llavi inferior més sortir que el 

superior. 

300. jovensanos: vulgarisme per ‘jovençà’ (DCVB; VI, 761); jefut: ‘jafuts’: menyspreables, 

indignes’ (DCVB, VI: 737). 

304. discorde: en el sentit de ‘discordant’, faltat d’acord. 

311. cular: ‘budell cular’: ‘darrer budell que acaba en l’anus’ (DCVB, III: 836). 

319. alborotada: castellanisme introduït a la llengua catalana durant el segle XVII (DCVB, 

I: 440). 

325. endèries: ‘dificultats’ (DCVB, IV: 343). 

328. esgotzins: ‘algutzirs’. 

348. nalgatoris: ‘nalga’: castellanisme per ‘anca’ introduït a la llengua catalana durant el 

segle XVI (DCVB, VII: 697). 

350. Aley: ‘alei’: interjecció que s’empra per fer befa de qualcú (DCVB, I: 469). 

359. xaroviada: en el sentit de ‘xiriviada’ com a ‘mal tràngol’. 

384. xasco: castellanisme per ‘broma’ documentat al DCVB durant el segle XX. Podria 

tractar-se d’una primera documentació (DCVB, X: 920). 
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[30] 

 

HAVENT-SE DESMEMBRAT DEL PRÈDIO DE SON NÉT, A PUIGPUÑENT, LAS 

POSECIONS CONCAS, DE DON JUAN BARCELÓ Y L’HORT D’AVALL, DE DON 

TOMÀS AGUILÓ, DONYA MARIA JUSEPA NÉT, POSÀ PLET A ESTE, LI GUAÑÀ 

L’HORT D’AVALL Y, DESPUÉS DE HAVER-LEY ENTREGAT, AGUILÓ EL TORNÀ A 

RECUPERAR PER SENTÈNCIA DEL CONSEY Y, EN LA OCACIÓ DE PRÈNDER LO 

POSESORI, DIGUÉ LO AUTOR SOBRE MESA LAS SIGUENTS RIMAS 

 

    De ses ollas se fan tets; 

    de son Nét, posecions: 

    l’Hort d’Avall, pels Aguilons; 

    Concas, per los Barcelons, 

   5 sos fills, néts y rebeynéts. 

 

    Qu·aquesta poseció 

    no vaje ya més per plet, 

    y no pas a ningun Nét, 

    a no ser de n’Aguiló. 

 

   10 Quant se llet li va ser fuita 

    el señor Tomàs plorà, 

    después li mènjan se fruita, 

    y are han jirat se truita 

    y ell la se menjerà. 

 

   15 A tots demana consey,    

    ningú remey sap trobar, 

    y quant se va capguardar, 

    del Consey vengué el remey. 

 

    Después de tant de cocòrum, 

   20 ya cuant demunt, ya devall, 

    que tenga ara l’Hort d’Avall, 

    in secula seculorum. 

 

    Gràcias a don Macià, 

    puis en tant de rebunbori, 

   25 li sap tornar es posesori, 

    com l’hey va sebre llevar. 

 

    Gràcias en en Jusepet, 

    qui fent cósos per Madrit, 

    al punt que·s tregué s’enfit, 

   30 tirà es mal a se paret.  
 

Manuscrit A (VII: 149). Vidal 1971: 164-165;  el text es basa en A. 
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ANOTACIÓ: 

Encapçalament: Concas: és una possessió del terme de Puigpunyent (GEM, IV: 43). L’Hort 

d’Avall: és un hort del terme de Puigpunyent (GEM, I: 276). Juan Barceló deu ser Joan 

Barceló Jaume (S. XVIII – 1813), fill d’Antoni Barceló i Pont de la Terra, que s’havia enriquit 

amb el comerç marítim (GEM, XVIII: 320). Tomàs Aguiló era el pare de l’escriptor Tomàs 

Aguiló i Cortès (1775-1856); sembla que protagonitzà un nombre considerable de plets i que, 

per aquest motiu, mantingué una relació professional amb Guillem Roca; de la propietària 

Josepa Nét no en tenim més notícies que les que s’exposen a l’apartat de referències 

relacionades amb l’anècdota. El terme ‘mesa’ o l’expressió ‘dir sobre mesa’ pot fer referència 

a l’acte de lliurament del possessori a Tomàs Aguiló (DCVB, VII: 380). 

1. ‘Qui té olles pot fer tests’: significa que qui té diners en pot repartir (DCVB, IX: 902). 

8. Roca fa un ús polisèmic del terme Nét, en el sentit del llinatge de ‘Josepa Nét’ i de ‘nét’, 

com a parentiu. 

17. capguardar: ‘preveure el perill’ (DCVB, II: 971). 

18. es refereix al Consell com a institució, encara que Roca juga amb el sentit polisèmic del 

mot. 

23. don Macià: deu ser algun personatge important de la Reial Audiència que no localitzam, 

encara que el poema [44] és dedicat a dos personatges amb aquest nom, vinculats al món de 

les lleis i que mantenien sovint relacions professionals amb Roca. 

27. en Jusepet: podria tractar-se de Josep de Togores, comte d’Aiamans, que va viure a 

Madrid entre 1802 i 1804 per ocupar-se dels plets per aconseguir el comtat d’Aiamans. 

Abans s’havia encarregat d’aquest tema el seu germà, però a la mort del seu pare fou ell 

personalment qui es desplaçà a Madrid. Josep de Togores, relacionat amb Roca per altres 

temes laborals, va patir una malaltia durant aquesta estada a Madrid, concretament el 1804 

era víctima d’una ‘calentura nerviosa’ que el va deixar físicament esgotat i el privà de llegir i 

escriure durant una temporada. Aquesta malaltia podria ser s’enfit a què es refereix el vers 

29è del poema (Mas 1994a: 46-51). Això suposaria que el plet s’allarga entre 1787 i 1804, 

com a mínim, i que el poema s’escriu en el moment de fallar aquest plet. 

28. fer cósos: ‘fer un cós’ significa fer una passejada (DCVB, III: 621).  

30 ‘tirar es mal a sa paret’ significa ‘guarir’; en aquest cas es podria entendre en sentit 

figurat, com a ‘solucionar un tema’ (DCVB, VII: 137). 

 

 

ALTRES REFERÈNCIES A LA SITUACIÓ QUE EXPLICA EL POEMA: 
 

1. Francesc Riera en el seu llibre Lluites antixuetes en el segle XVIII (1973: 174) 

assenyala al respecte:  

«De contractes consemblants a aquests n’hi ha moltíssims; quasi tots es refereixen a 

possessions productores d’oli. Es clar que això a vegades donava bregues entre senyor i 

llogater. El 25 de juny de 1787, la Reial Audiència informava a Madrid sobre un plet entre 

don Fernando Chacón i Tomàs Aguiló a causa d’una possessió anomenada s’Hort d’Avall 

que aquest tenia llogada. Chacón pledejava en nom de la seva esposa, Josepa Nét, que 

reclamava que li tornàs aquella finca. L’Audiència s’inclinava cap a la senyora Nét tot 

declarant: ‘que en esta Audiencia se le sigue (a A.) muchos pleytos de mucho más interés y 

dificultad que el referido’. Aquest xueta devia ser dels baralladissos».   

 

2. Antònia Morey Tous, a l’article La composició de la noblesa mallorquina al segle XVIII. 

La condició de terratinent hegemònic (1997: 164), afirma: 

«Un altre cas que resulta útil per documentar el que diem és el que fa referència a l’alienació 

de Conques, una possessió del terme de Puigpunyent que entra també en circulació arran de 

la mort sense descendència del darrer de la casa Dezcallar. La compra el capità Antoni 

Barceló Pont de la Terra, personatge que s’havia enriquit amb l’exercici del comerç. Els seus 

fills feren part de l’ordre de Carles III. Aleshores disposa de molt de diner en efectiu que 

volia invertir en la compra de terres i que no ho podia fer perquè pràcticament totes les 

possessions es trobaven fideïcomises. Per això no li quedà més remei que esperar que 

l’església, arran del llegat devot fundat per Guerau, traspassés una finca que feia segles que 

estava en mans de la mateixa família». 

 

3. Joan Mas i Vives a l’article L’obra catalana de Tomàs Aguiló i Cortès (1992-1993: 221) 

afegeix: 
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«Guillem Roca i Seguí devia tenir alguna relació amb els Aguiló, si més no professional. El 

pare de Tomàs Aguiló i Cortès, que també es deia Tomàs Aguiló, va protagonitzar força 

plets. El més conegut és el que va dirimir els seus drets sobre la possessió de l’Hort d’Avall, 

a Puigpunyent, de la qual els Aguiló eren arrendadors. A la llarga va passar a mans seves, 

però primer, el 1787, el plet es va fallar a favor de l’anterior propietari, Josefa Nét. Ens 

interessa tot això perquè quan la sentència definitiva afavorí Tomàs Aguiló en una data que 

ara no podem precisar, precisament Guillem Roca i Seguí va escriure un poema en el qual 

sembla més tost mostrar-se molt complagut per aquest resultat. És molt probable que ell 

mateix, que era especialista en afers d’aquesta mena, hagués participat directament en la 

defensa dels drets de Tomàs Aguiló». 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [30] és de circumstàncies i està escrit per posar una nota graciosa a un cas 

professional de Roca: Tomàs Aguiló, pare de l’escriptor Tomàs Aguiló Cortès, ha guanyat un 

plet que li dóna drets sobre l’Hort d’Avall, del terme de Puigpunyent, del qual eren 

arrendadors. L’autor, que ha defensat aquest cas, pren partit clarament a favor dels Aguiló. 

Aquest poema, juntament amb els tres que el segueixen, és un d’aquells en què es posa de 

manifest que Guillem Roca es decantava per causes que sovint no rebien el suport popular: 

no devia ser gaire ben vist entre la societat del seu temps que el Consell donàs la raó a un 

xueta acostumat a fer plets en comptes de donar-la a un noble. El poema consta de trenta 

versos agrupats en set estrofes, la primera i la tercera de les quals són de cinc versos mentre 

que les restants són quartetes. El contingut és, en aquest cas, més important que la forma. El 

poema s’expressa mitjançant una sèrie de jocs de paraules i de mots de significat polisèmic 

que Roca utilitza en un joc d’enginy i ambigüitat. 
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[31] 

 

OCTAVA YRÒNICA. DE DON GUIYEM ROCA, MICER, EN SO MOTIU 

D’HAVER POSAT PRES ES CAPITÀ GEN[ERA]L DE MALLORCA, A M[IQUEL] PATI, 

ESCRIVÀ CRIMINAL, Y DON JUAN BAUTISTE ROCA, PRESID[EN]T DE CAUDALS, 

COMANS EN DON JUAN GREGORI, SON ESCRIVÀ, BEN ENTÈS QU·AQUEST VENGUÉ 

A MALLORCA DE LACAYO, Y ERA L’ÀNIMA DE DIT S[ENYO]R ROCA 

 

   Sigle devuyt i qu·exemplars has vists, 

   cayguts als grans ministres més privats, 

   als jesuïtas expulsos y extingits, 

   nobles, pebellos, reynas sublevats. 

  5 A Portugals i a France, reys ferits; 

   altres reys destronats i assessinats, 

   i has vists prepant de punt ton rebumbori 

    en Pati pres, y pres don Juan Gregori. 

 

 Digues-me si és usat aquex modo de versificar de deu y onze. 

 
Manuscrit D; es tracta d’un poema que no localitzam en cap altra font; es troba escrit en un 

full en octau, que ocupa una cara i mitja, en lletra desconeguda, que per ventura podria ser de 

Roca; cada vers ocupa més d’una línia, encara que tots els versos comencen en una línia 

nova. 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: M. Pati (escrivà criminal). Deu tractar-se de Miquel Pons Pati. Entre les 

escasses referències que trobam sobre aquest personatge destaquen les localitzades al Dietari 

del Doctor Fiol, del 7 de gener de 1782: «l’escrivà Miquel Pati me ha entregat a toc de 

vespres la carta original para que pogués anar a tenir los careos del Milicià de Felanitx ab los 

reos de la presó» (Pons 1935: 121). La mateixa font diu per a dia 25 de novembre de 1786: 

«He perlat amb Miquel Pons Pati, Escrivà, el qual me ha promès que faria que el Balle llevàs 

la instància y lo matex ha oferit Vellori» (Pons 1935: 121). 
Joan Baptista Roca Mora (s. XVIII - 1803) és un oncle de Guillem Roca per línia paterna; ja 

n’hem donat la biografia a la introducció. Era doctor en drets per la Universitat Literària de 

Mallorca, ocupà els càrrecs d’oïdor i degà de la Reial Audiència. Des del seu càrrec va dur a 

terme accions polèmiques: era un antilul·lista declarat, consultor de la Inquisició i l’any 1767 

féu part de la comissió encarregada d’embargar els béns als jesuïtes. Va escriure assaig en 

llatí sobre temes jurídics i antilul·lians. Era una persona poc popular i passà els últims anys 

de la seva vida marginat de la societat mallorquina i enemistat amb la família. Segons 

esmenta el poema, el seu escrivà era Joan Gregori, de qui no hem pogut localitzar cap altra 

informació. 

2. Aquests ministres són ‘privats’, és a dir, ‘del propi poble o país’ (DCVB, VIII: 890); es 

tracta d’una referència al ministre mallorquí Soler.  

3. Es refereix a l’expulsió dels jesuïtes d’Espanya. 

Ens resulta impossible saber a qui va adreçada la frase final però demostra la preocupació per 

la forma que tenien alguns autors del moment. 

 

COMENTARI: 

El poema [31] no fa cap concessió a la ironia o a la sàtira, encara que l’encapçalament 

qualifiqui la composició d’’octava yrònica’. Es tracta d’un poema que, en vuit versos llargs, 

repassa els principals esdeveniments a nivell internacional, estatal i local: reis destronats, 

ministres caiguts i personatges mallorquins empresonats. L’autor fa propis els esdeveniments 

històrics que han marcat el seu moment vital. S’hi llegeix una certa defensa de l’actitud del 

seu oncle, Joan Baptista Roca Mora, a través de la referència al fet d’haver posat pres el seu 

escrivà, però també pel fet de posar al mateix nivell aquests esdeveniments locals amb els 

internacionals. Els poemes de to greu són poc habituals en Roca, que sovint acostuma a 

cercar la rialla fàcil i sempre cau en la duresa.  
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[32] 

 

SONETO DE DON GUILLERMO ROCA AL P[ADRE] ALFARO 

 

  Como arremete el mulo furibundo 

  al joben Jaco, su narís inchando, 

  con violenta agitación vibrando, 

  cuanto tiene de macho y de infecundo; 

 5 así el mejor enculador del mundo, 

  hombre de barba y de cordón colgando, 

  al tímido novicio arrebatando, 

  diz que le envistra un virose inmundo. 

  Aquéjale al paciente grave daño, 

 10 com q[u]e lo amuela el forzador divino, 

  hasta que ya cansado el torpe paño, 

  mugriento deja, y márchase molrino. 

  ¿Y ésto será verdad? Yo nada estraño 

  de un frayle, de un serbil, de un capuchino. 
 

 

Manuscrit F,  32. No localitzam aquest poema en cap altra font. 

 

 

ANOTACIÓ: 

El padre Alfaro resulta difícil de documentar; per ventura té alguna relació amb l’autor, de 

llinatge Alfaro, que el 1815 publica a Mallorca Oración eucarística (catàleg de la Biblioteca 

Bartomeu March). 

 

 

COMENTARI: 

El poema [32], Como arremete el mulo furibundo, és un sonet de caràcter incisiu contra un 

personatge del context de l’autor, probablement el caputxí de llinatge Alfaro que resulta 

difícil de localitzar. És l’únic poema en castellà que localitzam de Roca. L’autor tria un 

vocabulari que pertany al llenguatge culte, fa ús de l’anacolut i de les expressions de gerundi 

i anteposa els adjectius als substantius. D’aquesta manera aconsegueix un resultat molt 

semblant al dels sonets barrocs. Tot això, juntament amb el fet de ser escrit en castellà, fa que 

es tracti d’una composició diferent de les de la resta del recull de Roca, amb les quals, 

tanmateix, comparteix la mordacitat.  
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     [33] 

 

EN EL AÑO 1809, CON MOTIVO DE LA CAHIDA DEL MINISTRO SOLER, SE 

ESPARCIERON P[O]R MALLORCA VARIAS POESÍAS INFAMATORIAS CONTRA LA 

CASA DE ROSSELLÓ, AFIRMÁNDOSE P[O]R CIERTO QUE LOS MOTORES DE ESTOS 

ULTRAJES ERAN DON NICOLÁS PUEYO, MARQUÉS DE CAMPOFRANCO, D[O]N 

FRANCISCO ROSSIÑOL DE ZAGRANADA, D[O]N JOSÉ LOBO Y LAUDES Y D[O]N 

NICOLÁS LLABRÉS DE ARMENGOL. VIÉNDOSE D[O]N GABRIEL ROSSELLÓ TAN 

ABOCHORNADO, MANIFESTÓ SU DUELO AL D[OCTOR] D[O]N GUILLERMO ROCA, 

QUIEN PARA DESAGRAVIARLE IMPUSO SILENCIO A LA MORDACIDAD DE 

AQUELLOS CABALLEROS CON LAS SIGUIENTES DÉCIMAS 

 

   Don Poyo, marquès del Bou, 

   don Granada, el perdulari, 

   en Lobo, s’estrafolari, 

   n’Amengual, cavaller nou: 

  5 són los qui pòsan renou 

   contra el noble Rosselló, 

   com si fos un polisó, 

   y los cuatre molt honrrats, 

   per lo que ses qualidats 

  10 vaix a contar: atenció! 

 

    Un retrato vertader 

    de don Quixote inventat, 

    és el tal Poyo, empoyad, 

    perquè no té cap dobler. 

   15 La antipara d’en Suñer   

    de qui goza la heretat, 

    y de bañas la mitat, 

    que se marquesa li posa,  

    són los timbres de què gosa 

   20 aquest cavaller crusat. 

 

    Don Rossiñol Zagranada 

    és un etern trafegant, 

    d’ell y d’altri sempre y cuant, 

    vege una bosa preñada. 

   25 Tutom és son camarada, 

    mentres interès hey tenga, 

    de hontsevulla es vent venga, 

    amolla el seu rosiñol, 

    qui canta com ell tot sol, 

   30 sens que ningú el detenga. 

 

    En Lobo és un llengarut, 

    entre ignorants gran doctor, 

    en taulas, gran mangador, 

    entre doctes, un gran mut. 

   35 Per donas sempre perdut, 
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    en Dureta, testimoni. 

    Ajunta aquest cabermoni, 

    amb unas debenedoras, 

    talesos y llansadoras: 

   40 veuràs tot son patrimoni. 

 

    Què direm de aquell qui porta 

    la òlim de Malta en el pit, 

    sinó que és un poy fersit 

    entrat en custura torta? 

   45 Si li registram se porta, 

    al tal Llabrés de Armengol, 

    cantarà son protecol, 

    ser descendent de notari, 

    trasversal de un potecari, 

   50 qui estava al carrer del Sol. 

 

    Aquestas són damunt, damunt, 

    de aquets cavallers las gràcias, 

    guardant-me Déu de desgràcias, 

    las cantaré en més alt punt. 

   55 Faré també un conjunt, 

    de les cualitats de aquells, 

    qui més ases per més vells, 

    estan molt enquixotats; 

    seran, en fi, executats 

   60 los antichs y los novells. 
 

Manuscrit A (VII: 163-164). Vidal 1971: 191. El text es basa en A. 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: la situació que descriu el poema i que s’explica en aquest encapçalament està 

exposada de manera molt clara al primer punt de l’apartat següent, destinat a documentar 

altres referències al poema. El noble que intenta defensar Roca és Gabriel Josep Rosselló i 

Terrers, protegit del ministre Soler, administrador de correus i cavaller de l’ordre de Carles 

III des del 1804 (Bover 1868: 327). La resta de personatges esmentats són nobles que 

comparteixen moment històric amb Roca i amb Rosselló que, indignats per la política de 

favoritismes de Soler, divulgaren els poemes que transcrivim a l’apèndix. Tots aquests nobles 

desenvoluparen algun tipus d’activitat militar i exerciren càrrecs públics, com per exemple 

Francesc Rossinyol Sagranada Desclapés (Palma, 1743-1816), que fou capità de milícies 

provincials (1762) i regidor perpetu de Palma (1793) (GEM, XIV: 399) i Nicolás Pueyo que 

participà en les guerres d’Alger i Portugal (Bover, 1996: 292). 

2. perdulari: ‘negligent en el tema moral’ (DCVB, VII: 457). 

3. estrafolari: ‘estrany fins a la ridiculesa’ (DCVB, V: 580). 

7. polisó: ‘malintencionat’ (DCVB, VIII: 708). 

16. goza: castellanisme per ‘gaudeix’, que es va introduir a la llengua catalana durant el segle 

XVII (DCVB, VI: 348). 

19. timbres: ‘escuts d’armes de la noblesa’ (DCVB, X: 285). 

22. trafegant: ‘que trafega, que va de part a banda’ (DCVB, X: 418). 

37. cabermoni: ‘embull’ (DCVB, II: 775). 

42. òlim: llatinisme que significa ‘en altre temps’ (DCVB, VII: 889); la òlim de Malta deu fer 

referència a l’antiguitat d’aquest ordre de cavalleria. 

43-44. ‘poll entrat en costura’: ‘persona pujada del no res’ (DCVB, VIII: 719).  

58. quixot: home idealista fins a la temeritat (DCVB, IX: 71). 
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ALTRES REFERÈNCIES A LA SITUACIÓ QUE EXPLICA EL POEMA: 

 

1.Antoni Moliner a La guerra del francès a Mallorca (1808-1814) documenta el fet (2000: 8-

9): «La política de Soler era clarament corrupta en practicar el tràfic d’influències amb els 

seus familiars i amics. Havia posat persones inexpertes al capdavant d’importants càrrecs a 

Mallorca: els seus cunyats M. Montserrat i M. Cava eren administradors de rendes, i oïdor i 

regent de l’Audiència respectivament; el seu cosí J. Vey, analfabet, dipositari general del 

tabac; i els qui estaven casats amb les seves nebodes, R. I. Brondo, tresorer de l’exèrcit; G. 

Rosselló, administrador de correus; M. Mayol, delegat de la consignació i de la banca; M. 

Fernández, intendent; i J. Osuma, coronel d’infanteria. 

Durant la segona quinzena del mes d’abril de 1808, les cases dels familiars de Soler foren 

assaltades pel poble, participant en aquests aldarulls prop de vuit milers de persones. El dia 

20 d’aquest mes es divulgaren pels carrers de Palma certes proclames, poesies i cançons 

injuriant la seva família, i es produïren desordres i bullangues quan el poble exaltat destrossà 

els vidres dels edificis públics del Born, i ultratjà sa germana i els seus nebots que transitaven 

pel carrer. Després s’encaminaren vers l’Administració de Rendes cercant M. Montserrat i, 

com que no el trobaren anaren al domicili de J. Rosselló, incendiaren el seu carruatge i 

cridaren traïdors! contra Godoy i Soler. Aleshores passejaren per la ciutat l’efígie del 

ministre i d’uns ninots que representaven els seus familiars. En aquesta situació, el capità 

general ordenà el toc de generala i l’allotjament de la tropa i instal·là piquets pels carrers. 

Alhora el bisbe desautoritzà la circulació pels carrers de la ciutat del clergat i religiosos (...). 

Entre els impulsors de la revolta contra Soler trobem nobles i militars, perquè veien en la 

seva persona un home de família modesta que havia aconseguit un estatus social elevat; els 

religiosos, perquè els havia obligat a vendre una setena part de llurs béns amb la 

desamortització de Godoy (1798); i el poble, com a protesta davant la nova pressió fiscal». 

2.Miquel Ferrer Flórez també ho constata (1974: 413):  «Todavía el 1809 se producen hechos 

de este talante ahora bajo forma de poesías infamatorias contra otro pariente de Soler 

(Rosselló), de tanta virulencia que motivaron a su vez otras debidas al abogado don 

Guillermo Roca, amigo de Rosselló que acabaron con las primeras». 

En una nota a peu de pàgina continua: «Estas fueron imputadas a personas linajudas: don 

Francisco Rossinyol de Zagranada, el marqués de Campofranco, don Nicolau Llabrés 

Armengol y José Lobo y Laudes». 

3. Tot això és explicat per Llabrés (1958, I: 144–152 (mes d’abril de 1808)); no transcrivim 

la seva versió dels fets perquè es troba resumida al fragment d’Antoni Moliner que hem 

aportat en primer lloc. 

 

COMENTARI: 
El poema [33], iniciat pel vers Don Poyo, marquès del Bou, consta de sis dècimes 

heptasíl·labes, escrites per defensar la família Rosselló, que havia estat víctima d’una revolta 

popular, a causa del tracte de favor que havia tingut amb ells el ministre mallorquí, parent 

seu, Miquel G. Soler. Sembla que els nobles que s’esmenten a l’encapçalament havien difós 

poemes infamatoris, que anotam a l’apèndix, contra els membres de la família de Soler. Per 

solucionar el problema, Guillem Rosselló demanà a Roca que contestàs o ‘imposàs el 

silenci’. Segurament la mesura va ser efectiva ja que no trobam en cap de les fonts 

consultades poemes en resposta a les dècimes de Roca. De tota manera, tal i com demostram 

a l’apartat d’informacions que expliquen el context en què es produeixen els fets que donen 

lloc al poema, les accions populars contra els Rosselló culminaren amb el saqueig de casa 

seva i la crema pública del seu cotxe.  

Roca fa ús en cadascuna de les dècimes de tota la mordacitat possible per ferir els agressors 

del seu defensat, utilitzant termes pròxims a l’insult i remarcant aspectes de la vida social de 

cadascun dels personatges que devien ser popularment sabuts i silenciats, concretament, les 

infidelitats de l’esposa de Nicolás Pueyo, l’interès pels béns materials de Francesc Rossiñol, 

la ignorància de Josep Lobo i les pretensions de noblesa de Nicolau Llabrés. Una vegada més 

ens trobam amb un Guillem Roca enfrontat a una part important de la noblesa illenca, que no 

fa el joc a la classe dominant del seu moment sinó que s’erigeix en un esperit lliure, que 

defensa els seus amics encara que això li pugui suposar enemistar-se amb un sector de la 

societat ciutadana. 
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         APÈNDIX: 

     

 En aquest apèndix es fa la transcripció d’alguns dels poemes que donaren lloc al de Roca. 

Concretament els que es troben al Manuscrit A (V: 321- 324). 

 

 Poesías de las revoluciones de Soler, denigrando sus amigos y parientes. 1809 

 

   No conexeu en Soler, 

   el qui ministre és estad: 

   és fill de es carciller 

   de se presó de Ciutad. 

 

  5 Son pare antes fonch cuyner, 

   y en se jovintud llibrea, 

   cuydado que no és medea, 

   perquè axò se sap molt bé. 

 

   Tengué un onclo cotxer, 

  10 qui de ofici no mudà, 

   sinó a la mula muntà 

   y trato de sent Soler. 

 

   De més amunt no se sap 

   se seva genelogia, 

  15 tu poràs dir què seria, 

   que se troba en tal estad. 

 

   Se xeveta molt ufana 

   aprengué a se presó, 

   de rebatre en es grilló, 

  20 un tal Miquel Cayetano. 

 

   Per axò com a marido ha tingut, 

   ha volgut fer en Españe, 

   lo matex que aquella mañe, 

   y és quedat ben fotut. 

 

  25 Are vendran los parents 

   que havia acomodat, 

   el primer, en Montserrat, 

   y totas las sevas gents. 

 

   No faltarà an en Cavete, 

  30 la seva corretció, 

   si no fa degeció, 

   aquesta cara de vaquete. 

 

   Y de se carn d’en Montserrat, 

   per què no en parlem un poch? 

  35 Pens que farà es badagot, 

   en so ministre pengat. 

 

 

   * * * * * 

 

   En Soler s’és escapat, 

   és fuit com a diligent, 

   anant-hi España perdent, 

   y fent-se reo de estad. 
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  5 Pronte el veurem penjat, 

   y acabada la guerra, 

   el correu en en Bisquerra, 

   la aduana a altre señó, 

   fora creu, en Rosselló, 

  10 y se noblesa per terra. 

 

   Es parents d’en Montserrat, 

   tenen cara de vequeta, 

   sinó mira en Cavete, 

   qui té cara de sentenciat. 

  15 Deurian haver-lo cremat, 

   se dóna de retorn, 

   y en Velaña dins un forn, 

   per se gran traïció, 

   de posar a se presó, 

  20 es llanterner qui està es Born. 

 

 

   * * * * *  

 

   Que Soler fue carcelero, 

   en Mallorca es bien sabido, 

   y esto después de ascendido, 

   de la clase de cochero: 

  5 se fue a Ibiza primero, 

   de allí pasó a la gran villa, 

   y uniéndose a la pandilla, 

   de Godoy, este tunante, 

   se vió caballero andante 

  10 de los reyes de Castilla. 

 

   Los méritos que adquirió, 

   fueron las imposiciones, 

   y llenándose de doblones, 

   con los empleos que dió, 

  15 preso está, lo mereció, 

   por tantas iniquidades, 

   y de sus muchas maldades, 

   siempre quedará en la historia, 

   de este tuerto la memoria, 

  20 mientras duren las edades. 

 

   Ohí decir a un letrado: 

   «Si hacen Cava regente, 

   es peor que haber llegado, 

   la peste del Continente. 

  25 Des de Levante a Poniente, 

   si se busca este candil, 

   no lo hallarán más sutil, 

   ni de más mala intención, 

   tan ambisioso y brivón, 

  30 cual su figura es de vil». 

 

 (Don Rafael Ignacio Brondo, tesorero, casado con doña Juana Monserrat y Soler) 

 

   Brondo por ser el primero, 

   que enlasó con la canalla, 

   el empleo de tesorero, 

   en un momento se halla. 
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  35 Todo el mundo lo ve y calla, 

   se asombra del proceder, 

   ¿Pero qué ha de suceder 

   si se hizo el matrimonio? 

   Todo es obra de demonio  

  40 o del ministro Soler. 

 

(Don Gabriel José Rosselló, caballero de la orden de Carlos Tercero, y administrador 

de correos, casado con Doña Joaquina Monserrat y Soler) 

 

 Don Ignasio Rosselló, 

 siendo un olcasán corriente, 

 de administración se vió 

 ytem más la cruz pendiente: 

45 asombrada está la gente, 

 y dicen: «Vota, va, cripo. 

 ¿No ves cómo va de listo, 

 lleno de cruz y bordado? 

 Pues todo esto le ha dado 

50 la sobrina del ministro». 

 

(D. Miguel Fernández, antes comisario de guerra y después intendente, casado con 

Doña Catalina Monserrat y Soler) 

 

 Flaco como penitente, 

 resando siempre el rosario, 

 se introdujo el comisario, 

 y luego salió pariente: 

55 Tres veces salió a yntendente: 

 lo primero fue en Mahón, 

 después en la Carolina, 

 igualmente del Peñón, 

 y lo fuera de la China 

60 si no viene chaparrón. 

 

(Don Estevan Yoel, capitán de Marina, casado con Doña Antonia Monserrat y Soler) 

 

 La memoria de Yoel, 

 no se borrará en Mallorca. 

 Dios tenga piedad de él, 

 que aquí mereció la horca, 

65 él enredó de mazorca, 

 de hombres de bien y brivones. 

 Él confundió los ladrones, 

 atropelló el marinero, 

 y cargó con el dinero, 

70 de las viudas y patrones. 

 

(D. Miguel Monserrat, administrador de aduana y yntendente, cuñado de Soler) 

 

 Ven acá tú, Montserrat, 

 con tu capa de santurrón, 

 tus cuentas de la ciudad, 

 te salen a colación. 

75 Ya no tendrán más pensión, 

 tu hija, la corobada, 

 y por última jornada, 

 Fernando con diligencia, 

 tomará la providencia 

80 propia de su justa espada. 



 337 

[34] 

 

EN 23 AGOST DE 1812, EL SEÑOR BARTOMEU VALENTÍ FORTEZA DE ESTE 

COMERS, EN CELEBRIDAT DE LA NOVA CONSTITUCIÓ DE ESPAÑA QUE S’HAVIA 

PUBLICAD, DONÀ UN DINAR ABUNDANT A LA RAMBLA, A TOTS ES POBRES QUI 

SE PRESENTAREN, Y FOREN 3871, Y LO AUTOR FÉU FICSAR EN EL BROLLADOR LA 

SIGUENT DÈCIMA 

 

   Vui Bartomeu Valentí    

   ynvertex ses seuas sobres, 

   a favor de tots es pobres, 

   qui voldran dinar aquí. 

  5 Quant el poble mallorquí 

   no es dignàs d’aplaudir-lo, 

   sempre en semblant funció, 

   dóna exemple a son efecte, 

    perquè se mir ab respecte, 

   10 la nova Constitució. 
 

Manuscrits A (VII: 140), B (IV: 156) i C (XII: 312); el text es basa en A. També Vidal 1971: 

147.  

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: a B és en castellà, traducció literal d’A: «En 23 agosto de 1812 el s[eño]r 

Bartolomé Valentí Forteza, en celebridad de la nueva Constitución que se había publicado, 

dió una comida abundante en la Rambla a 3871 pobres que se presentaron y el d[octo]r Roca 

hizo se fijara en el brollador la siguiente décima». A C: de este comers: no és a C; 

celebridat: «celebritat»; de España: «española»; s’havia publicad: «se havia publicad»; lo 

autor: : «el d[octo]r Roca». 

1. Vull: B: «Avui» i C: «Vuy». 2. ynvertex: B i C: «invertex»; sobres: B: «sobras». 3. es: B i 

C: «los». 4. qui: B: «que». 5. Quant: B: «Cuant». 6. no es: B: «no·s»; d’aplaudir-lo: B: «de 

aplaudir-lo; ‘de’ és interlineat». 

 

 

APÈNDIX: 
Les dècimes que donam a continuació sobre el mateix tema es conserven al volum XVIè de 

la Miscel·lània Bover, pàgina 448, en lletra diferent a la resta del manuscrit i que, per tant, no 

es correspon amb la de l’erudit Joaquim Maria Bover; el seu autor és el prevere Nicolau 

Prats. 

 

COMIDA QUE EN LA RAMBLA DIÓ A LOS POBRES BARTOLOMÉ VALENTÍ FORTEZA, CON 

MOTIVO DE HABERSE PUBLICADO LA CONSTITUCIÓN. 

 

 

Moxina, ab aquest dinar 

que vares dar en es pobres, 

n·i ha de bastant y sobras 

per alsar-te ciutadà. 

5  Un títol pots demanar 

   de marquès de Moxinato, 

   y si treyas un retrato, 

   de tots es teus descendents, 

   com a Sant Domingo tens, 

10 encara fóres més guapo. 
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   Lo que reparà tothom, 

   que ab una cosa faltares: 

   com per seura no hey posares 

   una moxina perhom? 

15 Y hauràs cobrat més nom 

   ab aquesta moxinada 

   que en tota se bancalada 

   de parroquians y convents 

   servint-te de lo que tens, 

20 no de cosa manllevada. 

 

   Ton rebesavi Moxina 

   retratat està en es clasto. 

   Sabs què has de fer ab aquest gasto? 

   Llevar-li se terañina. 

25 Se figura surt més fossa 

   perquè tu la has renovada. 

   Ab aquesta moxinada,  

   sens embargo, què pensavas? 

   que ab sos duros que gastavas 

30 que quedaria esborrada? 

 

   Ara és bona ocasió 

   per alsar-te cavaller, 

   y ses armes que has de fer 

   han de ser un morrió. 

35 Però de centurió 

   ab una esponja per llanse 

   y una moxina ab una anse, 

   y después un San Benito 

   y un YNRY per escrito. 

40 y entreràs a la mestransa. 

 

La poesía, atención, es original de propio puño del doctor don Nicolás Prats, 

pr[esbíte]ro. 

 

 

ALTRES REFERÈNCIES A LA SITUACIÓ QUE EXPLICA EL POEMA: 

 

1.Josep Tarongí, a Algo sobre el estado religioso y social de la isla de Mallorca. Polémicas 

contra las preocupaciones de clase, recull: 

«En 23 de agosto de 1812, en celebridad de haberse publicado en Palma la Constitución de 

España, que declaraba iguales a todos los españoles, don Bartolomé Valentí Forteza, dió en la 

Rambla una abundante comida a todos los pobres que se presentasen: acudieron al convite 

3781; Guillermo Roca, poeta de aquel tiempo, conmemoró el suceso con esta décima, fijada 

en el surtidor del paseo» (1877: 255-256). 

 

2. La referència anterior fou utilitzada pel treball molt conegut de Braunstein Els xuetes de 

Mallorca (1976: 206) per completar l’afirmació que en transcrivim seguidament: 

«La Constitució de Cadis, en confirmar l’acció de Bonaparte en l’abolició de la Inquisició 

(1813), engendrà un entusiasme a Mallorca que semblava prometre d’esborrar els antics 

prejudicis. Per tal de celebrar llur recent adquirida llibertat, un dels xuetes oferí un banquet 

als habitants de Ciutat, a la plaça més gran de la ciutat, i un poeta de l’època commemorà 

aquest fet en versos». 
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3.Miquel dels Sants Oliver a Mallorca durante la primera revolución (1982: 37)  diu: 

«La Rambla estaba adornada; y de trecho en trecho, grandes carteleras fijadas en mástiles 

cubiertos de arrayán, contenían décimas en mallorquín, compuestas ex profeso per el Dr. D. 

Guillermo Roca y alusivas a la constitución, a la guerra, a los pobres, a la nueva prosperidad 

de España y de Mallorca» 

 

4. Juan Llabrés Bernal, a Notícias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, explica 

(1958, I, 366): 

«Bartolomé Valentí Forteza, alias Moxina, obsequió con una comida a los pobres en la plaza 

del Carmen y se pusieron mesas a cada parte desde la entrada del Passetjador hasta el 

surtidor con mil raciones, cada una de ellas de media libra de arroz, una tercia de carne de 

buey y de cordero, doce olivas, doce confites, una manzana y un pimiento verde, platillo y 

cuchara para cada pobre, y se dice que aún no ha bastado para todos los que han acudido. 

Se fijaron dos mesas de 342 varas castellanas, y cuatro filas de bancos para los asistentes que 

comieron en dos tandas, bendiciendo el convite, que terminó a las cuatro y media de la tarde, 

el arzobispo de Tarragona. Asistió también el Capitán General, Gobernador militar y 

oficiales. Dos coros de música tocaron patrióticas composiciones». 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [34], començat pel vers Vui Bartomeu Valentí, està escrit per respondre a una 

anècdota ocasionada per una circumstància política: Bartomeu Valentí fa un refresc per als 

pobres a la Rambla de Palma per celebrar la Constitució de Cadis del 1812. Valentí és 

d’ascendència jueva i, per això, discriminat a la Mallorca de l’època. La nova Constitució 

proclama la igualtat de totes les persones, per la qual cosa Bartomeu Valentí preveu que la 

marginació que històricament havien patit els xuetes acabarà. És un d’aquests poemes festius, 

compost per esser exhibit en un lloc públic, amb què Roca intenta posar una nota d’enginy a 

una situació. En aquest cas, a més, Roca deixa veure l’actitud contrària d’alguns mallorquins 

envers la nova Constitució, sobretot als versos 5è i 6è, i manifesta el seu punt de vista, 

clarament favorable a aquesta, tot considerant que l’acte de celebració organitzat a la Rambla 

per Bartomeu Valentí és un exemple positiu i que la Constitució ha de ser ‘mirada amb 

respecte’ (vers 9è). Tot això resulta una mica contradictori ja que la Constitució de Cadis 

elimina el Tribunal de la Inquisició del qual Roca havia format part, però també certs 

privilegis de la noblesa. En aquest sentit, Roca probablement celebrava la Constitució de 

Cadis perquè anul·lava els privilegis de la noblesa, als quals l’escriptor no ha pogut accedir 

per naixença. Una vegada més ens trobam amb el Roca que defensa un punt de vista propi 

sobre qualsevol tema d’actualitat, independentment del que n’opini la societat benpensant del 

seu moment. El mateix tema fou objecte de quatre dècimes del prevere Nicolau Prats, que 

transcrivim a l’apèndix, i que demostren la intransigència de bona part de la classe dominant 

mallorquina.  
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[35] 

 

ESTAVA, ES DIA DEL CORPUS, D[O]N JUAN SALAS Y COTONER EN LA 

PLAZA DE CORT, RALLANT AB UN CADETE, CUANT PASAVA SE PROSESÓ, Y 

DESCUYDANT DE LLEVAR-SE EL CAPELL, ES CAPELLÀ QUE DUYA SE MASOTA NO 

SE DESCUIDÀ DE PEGAR-LI MASOTADA. ROMANCE: 

 

   Estava don Juan Salas, 

   noble y savi cavaller, 

   qui per ser mòstruo de Palma, 

  ha juntat estos estrems; 

  5 estava es dia del Corpus   

  en el més públich carrer, 

  per hont la prosesó pasa 

  ceñida de granaders, 

  rallant ab un cadetillo 

  10 de igual o menos cervell. 

  De què? Qui sap de què van! 

  Dir-ley ya no és menester. 

  Cert que parlaven de al·lotas, 

  perquè, qui ses ninas té, 

  15 posadas sempre en ses ninas, 

  d’ellas sol parlar només. 

  Quant estaven més ensesos 

  en lo asunto falaguer, 

  ab ses mans molt ocupadas, 

  20 molt aficat es capell, 

  ve carregat de justícia  

  es capellà masoter 

  (qui perquè té mans d’apòstol, 

   este ofici li fan fer); 

  25 y, mirand de coa d’uy 

  nòstron xerrim delincuent, 

  havent may patit escàndol, 

  esta vegada el tingué. 

  Y sense dir: «aigo va»; 

  30 sense dir: «masota ve», 

  descarregà un pesat golpe 

  demunt el seu cap jaujer. 

  Quant ell sentí tal renou 

   obrí els ulls, y cuan lo véu, 

  35 cubrint de colors se cara, 

  descubrí el cap delincuent; 

  y embarazant ses paraulas, 

  tant de trui y tanta gent, 

  ab el cor ple de bravura, 

  40 sols va dir en si mateix: 

   «Capellanet atrevit, 

   com tant poch respecte hem tens, 

   que altra cosa haurias feta 
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   si yo fos un femeter? 

  45 Com és ver que aquesta espasa 

   t’obriria mil portells, 

   si el cànon si quis suadente 

   no te servís de broguer. 

   Si no fos per aquest rotlo 

  50 qui mon coratje deté, 

   et faria al punt cantar 

   sense cap plom ni dobler. 

   Si acàs t’ha dit mon llinatge 

   que som cavall cotoner? 

  55 Què hets tu diable boyet? 

   T’ho dich ara y t’ho diré, 

   com violar mon cap verje? 

   Axò és d’homos? Axò és lley? 

 Com ultrajar me nobleza? 

60 Tros de corda, desatent! 

 Què han de dir tantas madamas 

 com are me estan presents 

 sinó que som un patorra 

 y no tench enteniment? 

65 Lo heu vaix a contar al bisbe! 

 Però, merde, què·n tendré, 

 sinó fiscas y més fiscas 

 si em surt se cosa es bordell? 

 Més val callar, Juan Salas! 

  70 Perquè axò de córrer plet 

   és bo per los qui no tenen 

   res més per què parlen d’ells. 

   És ver que el callar és bo, 

   però, ara, jo com quet? 

75 Ara la befa és segura 

   i llevonses continjent. 

   Axò no pot quedar axí, 

   però ya hem sortirà bé, 

   pues li diré cent desditxes 

80 a la cara ara matex». 

   Mentres feya estos discursos, 

   cap abax e impacient, 

   acabà se prosesó 

   de pasar per devant ell. 

85 Al punt prengué las de Diego 

   y se’n va correns, correns, 

   a posar-se a feridor, 

   ahont son feridor vés. 

   Vingué cum capis et copis 

  90 es capellà molt xalest 

   y ell, com un ca de bou, 

   l’envestí al punt qu·el véu. 

   Se plantà a la prusiana 
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   devant l’enimich, valent, 

  95 y li va dir cuatra cosas. 

   Quinas foren, jo no heu sé. 
 
Manuscrits A (VII: 109-111), B (III: 481-483), C (VI: 615-616) i D. El poema ha estat 

publicat a Bover 1868, II: 273-274 i parcialment a Comas 1972, IV: 447. També és a Vidal 

1971 i Miralles 2006: 185-187; el text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

Encapçalament: Estava: B: «Estave» i D: «estant»; es: C i D: «el»; Salas: D: «N.»; rallant: 

C i D: «rellant»; cadete cuant: C: «cadetae quant»; pasava: D: «passava»; se: C: «la»; 

prosesó: B: «procesó» i D: «processó»; y descuydant: C: «es descuidat» i D: «es descuydà»; 

el: D: «es»; es: C: «y el»; que: C: «qui»; se: C: «la»; masota: B i D: «massota»; se: C: «es»; 

masotada: B i D: «massotada». 

1. 1. Estava: B: «Estave»; Salas: C i D: «N.». 2. savi: C i D: «sabi». 3. mòstruo: D 

«mònstruo». 4. juntat: B i D: «juntats». 5. estava: B: «estave»; es: C: «el». 7. prosesó: B i 

D: «processó»; pasa: B i D: «passa». 9. rallant: D: «rellant». 10. cervell: D: «servell». 11. 

de què... qui sap: D: «de què a qui sap». 13. parlaven: C i D: «parlavan»; de al·lotas: B: 

«d’atlotas» i D: «d’al·lotas». 14. ses: B: «sas»; ninas: C: «ses ninas dels uys». 16. d’ellas: C: 

«de ellas»; parlar: C: «perlar». 17. Quant: D: «cuant»; estaven: C: «estavan».  ensesos: B i 

C: «encesos». 18. lo asunto: D :«s’asunto». 19. ab: D: «en»; ocupadas: C: «ocupades». 20. 

es: C: «el». 21. carregat: C: «carragat». 22. es: C. «el»; masoter: B: «massoter». 23. 

d’apòstol: C: «de apòstol». 25. mirand: C: «mirant»; coa: C: «cova»; d’uy: B: «d’ull» i C: 

«de ull». 26. delincuent: C: «dilinqüent». 28. el: C i D: «hen». 29. sense: D: «sensa»; aigo: 

C: «aiguo» i D: «aygo». 30. sense: D: «sensa»; masota: B: «massota». 32. el: D: «es»; 

jaujer: B i C: «lleuger» i D: «jeuger». 33. Quant: B: «cuant». 34. ulls: D: «uys» i cuan: C: 

«quant». 36. descubrí: C: «descobrí». 37. embarazant: B i D: «embarassant» i C: 

«embarasant». 38. trui: B i C: «truy». 40. mateix: B i D: «matex». 41. capellanet: C: 

«capellenet». 42. tant: C: «tan»; hem: B: «em». 43. altra: B, C i D: «altre»; haurias: D: 

«hauria». 44. yo: B i C: «jo»; femeter: C: «famater» i D: «femater». 45. que aquesta: B i D: 

«qu·aquesta». 46. t’obriria: C: «te obriria». 48. te servís: D: «het servia»; broguer: B: 

«broquer». 49. aquest rotlo: D: «este rollo». 50. coratje: C i D: «coratge». 51. et: D: «het»; 

faria: B: «feria»; al: B: «el»; cantar: B: «catar». 52. sense: D: «sensa»; dobler: «dotbler». 

53. t’ha dit: C: «te ha dit». 55. que hets: B: «que ets» i D: «qu·hets»; diable: D: «diatble». 

56. t’ho: C: «jo het»; ara: B i C: «are» i D: «hare»; t’ho: C: «to». 57. verje: B, C i D: 

«verge». 58. axò és: D: «axò·s»; d’homos: C: «de homos». 59. ultrajar: D: «ultratjar»; 

nobleza: D: «noblesa». 61. que han: D: «qu·han». 62. are me estan: «are m’estan»; 

presents: B: «present». 65. Lo heu: C: «Jo» i D: «jo·u»; vaix: «B: vaig». 66. merde: B i C: 

«merda»; tendré: C: «tindré». 68. si em: C: «si hem» i D: «si·m»; se: C: «la». 69. Salas: C i 

D: «N.». 72. parlen: C: «pàrlan»; d’ells: C: «de ells». 73. que el: D: «que es». 74. ara: B i C: 

«are» i D: «hare»; quet: D:«qued». 75. ara: B i C: «are» i D: «hare». 76. llevonses: C: 

«llevonces»; continjent: B: «contingent». 78. ya hem: B: «ja·m», C: «ja hem surtiré» i D: 

«ja heu»; sortirà: D: «sortiré». 79. desditxes: B: «desditxas», C: «desditxas» i D: 

«desdichas». 80. cara: C: «care»; ara: B: «are» i D: «hare»; matex: C i D: «mateix. 81. 

mentres: C: «mentras»; feya: D: «feye». 82. abax: C: «baix»; e: D: «y». 83. se: C: «la»; 

prosesó: B i D: «processó». 85. prengué: C: «pren»; las: D: «ses». 88. feridor: D: 

«ferdidor». 90. xalest: C i D: «xelest». 92. l’: «lo»; al: C i D: «en lo». 94. l’enimich: C i D: 

«lo inimich». 95. cuatra: B: «cuatre» i C: «quatre». 96. foren: C: «fóran»; no heu: B: 

«no·u». 

 

 

ANOTACIÓ: 

1.Encapçalament: Joan Salas Cotoner (1741-1817) l’any 1775 ingressa a l’ordre militar de 

Sant Joan de Jerusalem. A final de desembre de 1782 resulta ferit. El 1795 és nomenat 

brigadier. Ja a començament del segle XIX es dedica a escriure poemes contra el clan Soler. 

Bover es refereix a la relació entre Roca i Salas, únicament en relació als poemes infamatoris 

contra els Rosselló: «con motivo le incluyó el doctor Roca en la bella vindicación que 
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compuso triturando muy justamente todos los miembros a los 5 autores de aquellos libelos y 

sacándoles a la colada sus vicios y defectos personales» (Bover 1868, II: 337).  

Noteu que les versions C i D, que serven nombroses semblances, amaguen la identitat 

d’aquest noble sota la inicial N. 

3. mòstruo: vulgarisme per «monstre» (DCVB, VII: 547), en el sentit de ‘gran’, ‘important’. 

4. estos: adjectiu demostratiu per ‘aquests’ (DCVB, V: 492). 

9. cadetillo: paraula no registrada com a castellanisme al diccionari Alcover Moll. 

13-28. Segurament, durant una sèrie d’anys el públic que presenciava la processó del Corpus 

era poc respectuós. Abans de prohibir-la es degueren posar en funcionament algunes mesures 

com la presència d’un capellà que portava una maça per avisar els membres del públic que 

molestaven. De fet, una mesura que intenta retornar el respecte a la processó del Corpus a 

partir del 1781 consisteix en l’eliminació de la processó del Corpus els gegants, dimonis, 

cavalls cotoners i Sant Joan Pelós (Amorós 1983: 91). 

18. asunto: vegeu la nota a [6], vers 24è. 

23. «tenir mans d’apòstol»: ‘tenir les mans molt grosses’ (DCVB, VII: 92). 

24. Aquest vers explica com el capellà maçoter anava vestit d’apòstol a la processó. Els 

capellans vestits d’apòstols desfilaven a la Processó del Corpus fins l’any 1782: Dit any 1782 

el capítol llevà los apòstols, per rahó dels pochs capellans, a la procesó del Corpus. 

(Amorós 1983: 94). Si, a més, consideram que el 1783 es prohibí la sortida de la processó del 

Corpus pel carrer i tenim present que la biografia ens explica que Joan de Salas resultà ferit el 

1782, deduïm que aquest poema ha de ser escrit al 1782 o abans (Amorós 1983: 96). 

31. golpe: castellanisme per ‘cop’ (DCVB, III: 492).  

32. ‘jauger’ llegiu ‘lleuger’. 

47. si quis suadente: es tracta d’un dels privilegis del clergat. Aquest cànon estableix que 

qualsevol persona que exerceixi la violència sobre un clergue serà excomunicat.  

48. broguer: llegiu ‘broquer’: ‘escut circular que solia esser de fusta encuirada i que al centre 

tenia una cassoleta o cavitat on es posava la mà del guerrer per aguantar l’ansa i sostenir el 

dit escut’ (DCVB, II, 683). 

54. cavall cotoner: ‘figures de cavalls de cartó que es posaven entravessats al cos d’homes o 

minyons dansaires en els entremesos i danses de certes festes populars’ (DCVB, III: 74); 

segurament Roca esmenta aquesta figura perquè sortia a la processó del Corpus però també 

perquè el segon llinatge del personatge en qüestió és ‘Cotoner’. 

55. Aquest vers es pot interpretar de dues maneres diferents: Si accentuam el  terme què 

demanam si el subjecte és un dimoni boiet; Si no l’accentuam, acceptam que ho és. 

61. madamas: ‘senyores’; en aquest cas està utilitzat en sentit irònic (DCVB, VI: 107). 

63. patorra: ‘nina de cartró o de pedaç’ (DCVB, VIII, 331). 

67. fisca: ‘burla’ (DCVB, V: 894). 

85. «prendre las de Diego» prové de la dita castellana Tomar las de Villadiego que significa 

fugir. Aquesta expressió ja es localitza a La Celestina. 

89. cum capis et copis: significa ‘amb capa i espasa’, en el sentit de defensar, de mantenir per 

tots els mitjans. 

93. L’expressió «plantar-se a la prussiana» deu voler referir-se a la positura corporal, recta, 

amb el posat marcial d’un típic militar de l’antiga educació prussiana. 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [35], Estava don Juan Salas, explica una anècdota esdevinguda a un noble 

contemporani seu, Joan Salas i Cotoner. Es tracta d’un romanç heptasil·làbic. Les referències 

que apareixen a la festa del Corpus permeten intuir que el poema reprodueix una anècdota 

anterior al 1782. Es tracta d’una composició burlesca que pretén fer befa d’un personatge de 

l’època a partir de l’anècdota explicada i coneguda a tot Ciutat. És significatiu que Roca 

redacti aquest poema per fer burla d’un noble, que aquest poema estigui molt ben treballat, i 

que el fragment en estil directe sigui tan àgil.  
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[36] 

  

HAVENT VENGUT A MALLORCA UN MORO QUI DEYEN SER EMBAXADOR, 

SE HOSPEDÀ AB SOS COMPAÑEROS EN CASA DE UN SEÑOR SEMIMOSON, QUI LOS 

OBSEQUIÀ MOLT DONANT MOTIU AL SIGUENT EPIGRAMMA: 

 

  Yo tench per molt acertad, 

  y d’algun modo precís, 

  que sols sia obsequiat, 

  d’un cavaller empeltad,    

 5 un embaxador postís. 
  

 

Manuscrit A (VII: 150) i B (III: 512); el text es basa en A.  Vidal 1971: 168. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: semimoson: B: «semimosson». Epigramma: B: «Epigrama».  

1. acertad: B: «acertat». 4. empeltad: B: «empeltat». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: semimoson: senyor de classe mitjana que vol tenir aparença de senyor sense 

tenir béns econòmics. Al vers 4t, aquest mateix personatge és tractat de ‘cavaller empeltat’; 

recordem que Roca tenia molts de prejudicis contra els nobles. 

 

   

COMENTARI: 

 

El poema [36], Yo tench per molt acertad, reprodueix una anècdota incisiva contra algun 

contemporani de Roca: un senyor que és qualificat per Roca de «cavaller empeltat» rep la 

visita d’un ambaixador àrab a qui ofereix moltes atencions. Recordem que durant la vida de 

Roca tots els insults que derivaven de les classes socials tenien molta d’importància. De fet, 

els mateixos Roca són insultats de mossons en alguna ocasió com a conseqüència del seu 

antilul·lisme a diversos poemes que reproduïm a l’apartat de biografia. Els personatges a què 

es refereix el poema són de difícil identificació. No obstant això, el dietari de Gabriel Ferrer 

explica que l’any 1782, Mallorca rebé la visita del bei, o governador, de Tremissèn, a 

Tunísia. Aquesta personalitat s’allotjà a casa del marquès de Vivot. A més, el dietari «descriu 

amb detall la indumentària del visitant, així com també els seus hàbits alimentaris» (Simó 

1979: 188). Podria existir alguna relació entre aquest personatge i l’ambaixador que és 

objecte del poema de Roca. 
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[37] 

 

EN LA OCACIÓ DE LA MORT DE D[ON] JUAN VANRRELL, CONTADOR DE LA 

OFICINA DE AMORTIZACIÓ CREADA PER R[EIA]L CÈDULA DE 18 DE DEZ[EMBR]E 

1767. EN 1802, EN QUÈ SUCCEHÍ DITA MORT, DIGUÉ Y GLOSÀ LO A[UTO]R ESTA 

CUARTILLA: 

 

   Si amortizava en Vanrrell 

   es frares y capellans, 

   ara vénen triunfans, 

   y lo amortízan a ell. 

 

   DÈCIMAS 

 

   5 En Cirer, polítich fi, 

    una oficina establex, 

    ab què espanta y perseguex, 

    a la tribu de Leví.  

    Apenas se va morir 

   10 y en Vanrrell ja·l fa bo a ell; 

    y en lo matex llobatell, 

    casi no distingim bé, 

    si visitava en Cirer, 

    si amortizava en Vanrrell. 

 

   15 Van de convent en convent, 

    y a tots los fan sortir es fetje, 

    tornant visitas de metje, 

    ses qui éran de cumpliment. 

    Si fonch un devertiment 

   20 ses que los feyen abans, 

    ara ab aquets matasans,  

    tot són purgas y sangrias, 

    tirant-los mil flastomias, 

    es frares y capellans. 

 

   25 Com tràctan sempre·n la mort, 

    al punt la mort los afina, 

    y en se tremenda oficina, 

    desidex la seua sort. 

    Ningú sap an a quin port 

   30 pàran aquets viandants, 

    però entre suspirs y plants, 

    aquells que quant ells vivían 

    bax de son poder patían, 

    ara vénen triunfants. 

 

   35 Ningun dels dos pot medrar, 

    cap mà morta els aconorta, 

    perquè d’una gata morta 
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    gatons vius ningú en treurà. 

    Com Sant Francesc va quedar, 

   40 y a Sant Francesc va en Vanrrell, 

    y ab sos osos y se pell, 

    els fraras sense camia, 

    diven tots: «És obra pia», 

   y lo amortízan a ell. 
 

Manuscrits A (VII: 180-181) i C (XII: 311). Vidal 1971: 220-221. El text es basa en A. 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: Joan Vanrell Cirer (Palma, s. XVIII-1802) fou comptador i secretari de la 

Reial Oficina d’Amortització i segell (GEM, III: 292). Llabrés hi fa una breu referència dia 

31 de desembre de 1802: «Murió en Palma don Juan Vanrell, contador de la oficina de 

Amortización, creada por Real Cédula de 18 de diciembre de 1767» (Llabrés 1959: 136). 

8. la tribu de Leví: es refereix als jueus. 

16. fer sortir es fetge: ‘irritar molt’ (DCVB, V: 842). 

17. fer visites de metge: significa fer visites curtes i de compliment; Roca té aversió a aquests 

professionals tal i com ha demostrat en altres poemes. En aquest cas concret els equipara als 

cobradors d’impostos.  

30. viandants: ‘vianants’ (DCVB, X: 785). 

35. medrar: ‘progressar’ (DCVB, VII: 323). 

40. a Sant Francesc va: es tracta de la conducció del personatge en qüestió al convent de 

Sant Francesc, de Palma, per celebrar l’ofici de difunts. 

42. fraras sense camia: es deu referir als frares desproveïts dels seus béns a causa del 

personatge en qüestió. 

43. Obra pia: ‘caritat’ (DCVB, VII: 834). 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [37], iniciat pel vers Si amortizava en Vanrrell, fa referència a dos personatges 

contemporanis de Roca, concretament a Miquel Cirer Cerdà (1702-1773), que creà a Palma 

una oficina d’amortització, i a Joan Vanrell Cirer (segle XVIII–1802), que s’ocupà d’aquesta 

oficina i que féu tremolar, segons el poema, tots els frares i capellans dels convents que 

visitava. El poema és escrit l’any 1802, moment en què s’esdevé la mort de Vanrell. 

Comença amb una quarteta d’art menor que és glossada a les quatre dècimes següents, també 

d’art menor, que contenen un elevat grau d’ironia. És un d’aquests poemes en què Roca 

manifesta la seva aversió contra els professionals de la medicina. 
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[38] 

 

CUANT EN 31 JANER DE 1804, EL CONVENT DE DOMINICOS FÉU LA FESTA 

DE BEATIFICACIÓ DE LOS 49 MÀRTIRS DE SANDOMIR EN POLÒNIA, DIGUÉ UN 

DOMINICO QUE SOLS NO DÀVAN AQUELL DIA PRINCIPI MÉS (ENCARA QUE NO 

FONCH AXÍ) Y EN LO INTERMEDI DEL DINAR SE LI DONÀ ESTA DÈCIMA: 

 

  Sols per un beato nou 

  fa cualsevol conventó 

  tres dias de refetó, 

  qui·s pòsan com un ou. 

5  Voltros, per coranta-nou, 

  sols no feis principi més, 

  y és que fent de cavallers, 

  y brevetjant de Gusmans, 

  molts de beatos y sants, 

10 molta planta y pochs doblers. 
 

 

 

Es tracta del poema de Roca que presenta major nombre de variants: A (VII: 156), B (I: 256), 

C (XII: 303), D presenta dues versions, totes dues en un full manuscrit; les designarem com a 

D1 i D2; E (I: 230).  Vidal 1971: 178. El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: dàvan: B: «daven»; encara: B: «encare». Transcrivim l’encapçalament 

complet de C i d’E perquè té diferències significatives: C: En la festa que féu el Convent de 

Sant Domingo per la beatificació de los 49 màrtirs de Sandomir, en Polònia, digué un 

dominico que sols no donaven aquell dia principi més (encare que no fonch axí) y este 

convent de Caputxins per la beatificació del beato Crespí de Viterbo en 1807 féu tres dies de 

festa y el doctor don Guiem Roca y Seguí aludint a ambas funcions féu la dècima siguent. E: 

Dècima dirigida a los frares de Sant Domingo, en las festas que feren per la beatificació de 

coranta-nou màrtirs en 1808. 

2. cualsevol: C, D1, D2 i E: «qualsevol». 4. qui·s pòsan: B: «omplint-se tots»; C i D2: 

«umplint-se tots»; D1: «y se posen» i E: «y se pòsan». 5. coranta: B: «corante»; D1: 

«quarante» i D2: «quaranta». 6. no feis: C: «heu fet» i D2: «no feys un». 7. és que fent de: 

D2: «deys que sou». 8. y: no és a D2; brevetjant: C: «brevetxant»; D1: «brevatjant»; D2: 

«brevetjant de los». 9. Sants: C i D1: «sans». 10. planta: B i C: «pompa»; D2: «pompe»; 

pochs: C: «pocs»; doblers: C i D2: «diners». 

 

ANOTACIÓ: 

Les diferents variants d’aquest poema ens fan dubtar de la datació de 1804 que ens dóna la 

Miscel·lània Bover. Tant el pare Vilafranca com Furió fan referència a dues festes de 

beatificació a Palma: una la feren els caputxins per celebrar ‘un sol beato nou’; l’altra la feren 

els dominics per commemorar la beatificació dels quaranta-nou màrtirs de Sandomir. No hem 

pogut verificar aquestes informacions per altres vies. Vilafranca i Furió fan pensar que Roca 

relaciona aquestes dues festes que se celebraren respectivament el 1807 i el 1808. De tota 

manera, i pel sentit del poema, la festa dels caputxins hauria de ser anterior a la dels 

dominics. A més, Llabrés dóna notícia de la festa dels dominics el 1804 i de la dels caputxins 

el 1807: «14, 15 y 16 [de juny de 1807]: El convento de capuchinos hizo lucidas fiestas por la 

beatificación del Beato Crispín de Viterbo. Predicaron el primer dia D. Juan Binimelis, 

paborde de la Santa Iglesia, el segundo D. Antonio Roig, rector de Felanitx, y el tercero el R. 

P. F. Garau, exprovincial de mínimos. Nuestro Sr. Illmo. de pontifical, entonó la víspera 

antes, el Te Deum, y todo fue muy lucido y brillante, y con asistencia, el primer día, del 
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Ayuntamiento presidido por el Capitán General y del Cabildo eclesiástico». (Llabrés 1959, I: 

128) 

«31 [de gener de 1804]: En el convento de Santo Domingo se celebró la fiesta de 

beatificación de los cuarenta y nueve mártires de Sandomir en Polonia». (Llabrés 1959, I: 61) 

   

 

     APÈNDIX: 

 

     Les següents dècimes es troben juntament amb el poema al manuscrit A. 

 

  A estas dècimas contestà D. Nicolau Armengual: 

 

  Qu·un miser nos entr, no·s nou, 

  dins es nostre conventó, 

  fora y dins des refetó, 

  vos vol pelar com un ou. 

5  Màrtirs, veu coranta-nou, 

  y cerca com fer-ne més. 

  Tant frares com cavallers, 

  ell vos manjarà, Gusmans, 

  es ossos y tot des sants, 

10 si vos acaba es doblers. 

 

 

 

         Echo en costestación a la de Roca por el dominico Deciderio: 
 

   Per ses festas de un sant nou, 

   en abstinent conventó, 

   alegra es seu refetó, 

   no umpl es ventra com un ou. 

  5 Voltros per corante-nou, 

   si no feys principi més, 

   menjau com a cavallés, 

   axò teniu de Gusmans 

   no feys dijuni en de sants 

  10 bona taula, oci y diners 

   (Alzina y de Armenyol). 

 

   En fer festa de un sant nou, 

   o vey en un conventó, 

   sols cuyden del refetó, 

   lo demés no importa un ou. 

  5 Noltros per coranta-nou, 

   no hem renyat menos ni més 

   ves que com a cavallers 

   de nobles seny de gosmans 

   a la yglésia honram es sants 

  10 y tenim fama y doblers. 

 

 
COMENTARI: 

Es tracta d’una dècima irònica de circumstàncies que posa una nota d’humor a una situació 

esdevinguda en el context de Roca. Tal i com comentam a l’anotació, els dominics celebren 

quaranta-nou beatificacions amb una festa que no resulta tan lluïda com la duita a terme pels 

caputxins, frares que segons el punt de vista de Roca no tenen tanta consideració social com 

els dominics, per una sola beatificació. Roca posa aquesta nota d’humor, que degué esdevenir 

molt popular ja que se’n conserven nombroses versions manuscrites i, a més, la dècima fou 

objecte de la contestació que transcrivim just després del poema. Les dècimes que serveixen 

de resposta acaben amb les mateixes paraules que la de Roca. 
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     [39] 

 

ENDAVINAYA FETA A UN SEÑOR DE LAS 9 CASAS, AB ESTE 

ROMANS DE REDONDILLA MENOR 

 

    De nombre de dotze, 

    nou casas cada añ, 

    dónan dotze prínceps, 

    de Déu enviats. 

   5 Ses nou casas ròdan, 

    y ells no es moven may, 

    sortint primer sempre, 

    es derrer qui entrà; 

    el qui per sorteo, 

   10 va fer rehemplàs, 

    per un desertor 

    qui morí penjat. 

 

1-2. Las festas de los apòstols són en 9 mesos de l’añy, comensant per 

fabrer i siguents, señalats en los signes del zodíaco o casas celestes. 

3-4. Los apòstols són prínceps de la Yglécia. 

5-6. Los signes o mesos van circulant y las festas de los ap[òstol]s no 

són mòvils, ni menos ells, q[u]e gòzan de Déu. 

7-12. El 1r q[u]e fa festa és en feb[re]r y és el derr[e]r q[u]e entra en el 

colegi p[e]r hav[e]r des[erta]t Judas. 
 

 Manuscrits A (VII: 181) i B (I: 259). Vidal 1971: 222. El text es basa en A. 

  

 

APARAT CRÍTIC:  

 

Encapçalament: endavinaya: B: «Endevinaya»; després de ‘casas’ a B diu: «per D[o]n 

Guillem Roca y Seguí». 

2. cada añ: B: «cad·añy». 3. dónan dotze: B: «donen dotse». 5. ròdan: B: «roden». 10. 

rehemplàs: B: «reemplàs». 

Tot el fragment corresponent a les solucions de l’endevinalla, a B, no conté cap abreviació.  

1-2. 9: B: «nou»; fabrer: B: «febrer». 7-12. 1r: B: «primer»; q[u]e: B: «qui». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: ‘esser de les nou cases’: esser d’origen noble (DCVB, III: 3). 

9. sorteo: castellanisme per ‘sorteig’ (DCVB, X: 10). 

10. rehemplàs: castellanisme per «reemplaçament»: ‘quinta militar’ (DCVB, IX: 263). 

1-2. zodíaco: castellanisme per ‘zodíac’; no tenim dades cronològiques d’ús (DCVB, X: 

981). 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [39], De nombre de dotze, és una endevinalla que Roca proposa a un ‘senyor de les 

nou cases’, és a dir a un noble. Es tracta d’un poema de  dotze versos pentasíl·labs. El mateix 

copista ens dóna, després del poema, la resposta que resultaria difícil d’intuir per a una 

persona d’avui dia. 
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 [40] 

 

A UN ASUNTO QUI SE POT ENDEVINAR Y NO SE POT DIR. DÈCIMA. 

 

 La ploma, d’erba cuquera; 

 rètols de pots per galons; 

 cantàridas per botons 

 y cordons d’escunsunera. 

5 Un caxó per cartutxera; 

 l’espàtula, bayoneta; 

 per bala, una pildoreta; 

 y se masa per fusell; 

 surt, ballestra en cayerell, 
 

 

Manuscrit A (VII: 166); el text es basa en A. Vidal 1971: 197. 

 

 

ANOTACIÓ: 

1. herba cuquera: nom de diferents espècies vegetals a les quals s’atribueixen propietats 

curatives (DCVB, VI, 502) 

3. cantàridas: ‘insecte de color verd i daurat’ (DCVB, II: 930). 

4. escunsunera: llegiu ‘escurçonera’: plantes herbàcies que en ‘altres temps eren emprades 

contra la picada dels escurçons’ (DIEC). 

5-8. La lectura d’aquests versos és la següent: el cadet, en lloc de cartutxera duu un caixò; en 

lloc de baioneta porta una espàtula; en lloc de bala té una pildoreta; i en lloc de dusell duu 

una maça. En definitiva, porta una mena d’armament casilà del tot estrafolari. 

9. cayarell: ‘cairell’: ‘projectil de ballesta, del mànec més curt que les sagetes i que tenia el 

ferro de forma piramidal amb arestes convergents a la punta’ (DCVB, II: 824). 

10. cadete: ‘cadetillo’, vegeu la nota a [35], vers 9è. 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [40], La ploma, d’herba cuquera, de caràcter burlesc, és dedicat a un personatge 

difícil de reconèixer. El poeta va descrivint un cadet de manera graciosa que anomena el 

cadete de Lloseta. A primer cop d’ull podríem pensar que aquest cadet de Lloseta té alguna 

cosa a veure amb Josep Togores i Sanglada, comte d’Aiamans, que relacionam amb Lloseta, 

on està situat el palau d’Aiamans; de fet, ell va pertànyer a la classe de cadets sense antiguitat 

fins el 23 de juny de 1783. Tanmateix, però, és el comtat d’Aiamans que es relaciona amb 

Lloseta i no la persona de Josep Togores, que no obtingué el comtat fins l’any 1804. Ens és 

impossible, per tant, identificar el personatge a qui va dedicat el poema i tampoc datar-lo. 
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   [41] 

 

   ENIGMA DEL PET 

 

   Qui és aquell qui surt jiscant, 

   de dins un cau embuyat, 

   l’estan sentint y ensumant, 

   y may cans l’han agafat? 
 

 

Manuscrit A (VII: 141) i dues versions a C: C1 (VI: 415) i C2 (XII: 309). La versió de C2 és 

idèntica a A; el text es basa en A. (Vidal 1971: 149). 

També apareix publicat al Diari de Buja núm. 8, pàg. 41, de 19 de setembre de 1812, on a 

baix del poema surt la resposta a l’endevinalla: «Vull dir Petrus, llevant-li tres lletras de 

derrera. No poseu nas, ni morros prop de dit cau». 
 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: Enigma del pet: C1: «quartilla».  

1. jiscant: C1: «giscant». 3. l’estan: C1: «lo estan»; y: C: «i». 4. l’han: C1: «lo han».  

Després del poema C1: «És el pet. La aplicació se farà aplicant los teus morros a el cau». 
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     [42] 

 

COMPARACIÓ AL MATEX ENIGMA.  DÈCIMA. 

 

   Heu vist un aglà torrant 

   a dins la cendra calenta, 

   qui ab fort estruendo rebenta, 

   l’ayre, ab gran forza, talland? 

  5 Pues, lo matex fa el vent cuant 

   dins los budells apretat, 

   va per ells desbaratat, 

   corromput y revoltós, 

   y romp ab un tro espantós, 

  10 lo ayre, ab ayre de forat. 
 

 

Manuscrits A (VII: 142) i C (XII: 309); el text es basa en A. Vidal 1971: 150. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: matex: C: «mateix».  

4. talland: C: «tallant». 5. cuant: C: «quant». 

 

 

ANOTACIÓ: 

3. estruendo: castellanisme introduït a la llengua catalana durant el segle XVII (DCVB, V: 

606). 
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    [43] 

 

ENCONTRANT EL A[UTOR] A UN MISER Y UN PR[OCURAD]OR QUI VENÍAN 

DE CONFESAR LOS DIGUÉ ESTA QUARTILLA: 

 

    Miser y procurador, 

  qui vénen de confesar; 

  digues quin des dos serà 

  qui heu haurà embuyad millor. 
 

 

Manuscrits A (VII: 150), B (V: 157) i C (XII: 303); el text es basa en A. Vidal 1971: 167. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: qui: B: «que»; confesar: b: «confessar»; quartilla: B: «cuartilla».  

1. Miser: B: «Misser». 2. vénen: C: «vénan»; confesar: B: «confessar». 4. heu haurà: B i C: 

«heurà»; embuyad: B i C: «embuyat». 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [43], Miser y procurador, explica que Roca es troba dos amics que vénen de 

confessar-se, un dels qual és misser, mentre que l’altre és procurador. Roca, en una quarteta 

que sembla improvisada en el mateix moment en què esdevé l’encontre, dubta sobre quin 

dels dos companys ha enganyat millor el confés, com a deixant intuir que tots dos tenen mals 

amagats. Es tracta d’un poema humorístic, creat per demostrar l’enginy, que pretén 

únicament suscitar la rialla fresca. 
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   [44] 

 

PER EL MES DE JUÑY DE 1804, MORÍ DE CAMBRAS EL D[OCTOR] D[ON] 

MACIÀ VERD, ADVOCAT, Y DE MALALTRIA, AL CONTRARI DE ESTA, EL 

S[ENYO]R MACIÀ CIRER, PR[OCURAD]OR. QUARTILLA. 

 

  Un y altre Macià, 

  se moriren dins un mes: 

  un per no poder cagar, 

  s’altre per cagar da més. 
 

 

Manuscrits A (VII: 156), B (IV: 158) i C (XII: 312); el text es basa en A. També Vidal 1971: 

179. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: Verd: B: «Vert»; advocat: B i C: «advocad»; malaltria: B i C: «malaltia»; 

la paraula ‘quartilla’ no és a B.  

4. da: B: «de». 

 

 

ANOTACIÓ: 
Encapçalament: Llabrés documenta la mort d’aquests dos personatges: 18 de juny de 1804: 

«fallecieron en Palma el doctor don Matias Verd, abogado y el procurador don Matias Cirer» 

(Llabrés 1958, I: 67). Roca devia tenir algun tipus de relació professional amb Macià Cirer: 

segons el dietari del Dr. Fiol dia 4 de desembre de 1783: «A la nit és vengut el Doctor 

Guillem Roca y el procurador Macià Cirer. Fins a les 8 havem parlat y acordat los punts de la 

liquidació de obradors» (Pons 1935: 132). Morir de cambres: morir de diarrea (DCVB, II: 

878). 

 

COMENTARI: 

 

El poema [44], Un y altre Macià, és una quarteta burlesca que comenta la mort l’any 1804 de 

dos personatges coneguts de l’autor: Macià Verd, procurador i Macià Cirer, advocat, amb els 

quals mantenia relacions professionals. Tots dos moriren durant el mateix mes de malalties 

de símptomes contraris: un, de diarrea; l’altre, de restrenyiment. Noteu com la quarteta és, 

juntament amb la dècima, un dels dos tipus d’estrofa que Roca utilitza en les seves sàtires. 

  

La glosa següent, relacionada sens dubte amb la de Roca, es transmet encara oralment a 

Mallorca, tot i que no l’hem localitzada a cap recopilació de poemes populars; tampoc no és 

al Cançoner popular de Mallorca de Rafel Ginard: 

 

Sant Cosme i Sant Damià 

moriren tots dins un mes, 

un per no poder cagar, 

s’altre per cagar de més. 
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     [45] 

 

A UN PARE PRESENTAD, QUI ANAVA DEL COS BAIX DE S’HOMBRA DE UN 

PI, SE FÉU DE REPENTE AQUESTA CUARTILLA: 

 

 A la gran hombra de un pi, 

 presentà un presentad, 

 un present que ya és pasat, 

 per fet de vuy dematí. 

 
Manuscrits A (VII: 113), B (V: 158), C (XII: 312) i D; el text es basa en A. Vidal 1917: 113. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

 

Encapçalament: presentad: C i D: «presentat»; s’hombra de un: B: «se ombra d’un» i D: 

«la hombra de un»; se: B : «li» i D omet aquesta paraula; cuartilla: D: «quartilla». 

1. de un: B: «d’un». 2. A D, entre ‘presentà’ i ‘un’, hi ha la paraula ‘are’; a més, el verb és en 

present. 3. ya: B i C: ometen aquesta paraula i D: «ja». 4. de vuy : B: «d’avuy». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: de repente: castellanisme documentat durant el segle XIX i XX; en tot cas 

aquest ús que en fa Roca és anterior al que es documenta al Diccionari Alcover Moll (DCVB, 

IX: 376). 

1. presentad: títol d’un religiós respectable perquè ha merescut que el proposassin per algun 

càrrec important dins la seva ordre (DCVB, VI: 855). 

3. present: ‘excrement’ (DCVB, VIII: 853); noteu com Roca fa un joc de paraules amb les 

lletres que conformen aquest terme i com juga amb el significat polisèmic del terme tot 

contraposant-lo al seu antitètic. 

 

 

COMENTARI:  

 

El poema [45], A la gran hombra de un pi, és de difícil datació, així com també resulta 

impossible la identificació del personatge. Es tracta d’una anècdota graciosa i grollera escrita 

per fer riure. Els temes escatològics sempre provoquen la rialla fàcil i fresca, i encara més si 

són presentats mitjançant un joc de paraules i una antítesi; és una quarteta popular que usa 

l’eufemisme per fer intuir més que dir directament. 
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       [46] 

 

PARANOMÀNCIA, DE REPENTE, A LOS QUE MÍRAN JUGAR A VILLAR 

 

   Quant fan una bella billa, 

   los qui míran fan gran bulla, 

   però quant la bolla balla, 

   mirant los ulls els esústan. 
 

 

Manuscrits A (VII: 186) i D; el text es basa en A. Vidal 1971  

Imprès: Comas 1972, VI: 455. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

Encapçalament: paranomància: D: «paranomànsia»; villar: D: «billar»; de repente: D: 

aquesta expressió es troba al final de l’encapçalament. 

4. els esústan: D: «els a sústan». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: Paranomància: «paronomàsia»: Figura retòrica que consisteix en la 

proximitat de dos o més mots que només es diferencien en algun fonema, o en l’ús del mateix 

mot en dos sentits diferents (DIEC); de repente: vegeu nota a ‘A la gran ombra d’un pi’ 

[poema 45]; villar: «bitllar»: joc consistent en tomar amb una bolla des d’una certa distància 

peces de fusta tornejades de base ampla que s’aguanten dretes (DCVB, II: 501). 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [46], Quant fan una bella billa, està escrit a partir d’una circumstància no 

identificable, en alguna ocasió en què Roca ha presenciat el joc esmentat. Resulta impossible 

datar la composició. A l’igual que les anteriors no és un poema incisiu ni crític sinó un simple 

joc, una gràcia o una nota d’humor. Aquest to poc agressiu i desenfadat és el que predomina 

als poemes [41] i [42].  
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    [47] 

 

ESTANT UNA FAMÍLIA EN LA VILA DE SÓLLER PER EL MES DE NOVEMBRE 

DE 1801, ESCRIGUÉ UN D’ELLS ESTAR SITIATS PER EL MAL TEMS, EN OCACIÓ 

Q[U]E HAVÍAN MORTS ELS TOCIN[O]S, Y LI RESPONGUÉ LO AUTOR AB ESTA 

DÈCIMA 

 

  Si diu qu·estan sitiats, 

  és un siti molt gustós, 

  però diven més de dos, 

  que no estan sinó encantats. 

 5 Jo dich qu·estan enfitats, 

  farsits de botifarrons, 

  tan inflats y tan radons, 

  que podran venir de Sóller, 

  redolant com una bolla, 

 10 cap avall de rodalons. 

 
Manuscrit A, (VII: 150); el text es basa en A. (Vidal 1971: 166). 

  

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: tocinos: vegeu [3], 1r. 

 

 

COMENTARI:  
 

El poema [47], Si diu qu·estan sitiats, explica una anècdota esdevinguda a una família 

sollerica relacionada amb Roca. Alguns dels seus membres varen escriure dient que es 

trobaven aïllats a Sóller a causa del mal temps, a la qual cosa Roca contesta que el que passa 

és que a causa de la matança del porc han patit algun enfit. La dècima és escrita el mes de 

novembre de 1801, encara que no aconseguim identificar ni aquests amics de Roca ni tampoc 

el siti de la vila on resideixen, a través de les diverses històries de Sóller consultades. 
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     [48] 

 

EN OCACIÓ DE HAVER SORTIT A MISA LA ESPOSA DEL A[UTOR], ESTANT 

PARTERA, Y DIRIJINT EL REFRESC DE LAS VISITAS, UN QUI HAVIA SERVIT 

D’INTENDANT D’UN EXÈRCIT VOLANT, LI ESCRIGUÉ UN AMIG, Q[U]E NO HAVIA 

ASISTIT, UNA DÈCIMA DEMENANT PER ELL Y ALTRES COMPAÑEROS ALGUNA 

COSA DE LO QUE HAVIA ROMÀS, Y LO A[UTOR] LI ENVIÀ UN TROS DE COCA AB 

ESTA ALTRA DÈCIMA 

 

  Aquest exèrcit volant 

  tant se lluí en so pillatge, 

  que mos volava es viatje, 

  si no fos per s’intendant. 

5  Es beneits qui estan clamand 

  per un poc de quemuyar 

  s’hauran prest de aconortar, 

  badant y tancant se boca, 

  d’un tros de beneite coca, 

10  que dins s’yglésia es salvà. 
 

 

Manuscrit A (VII: 182); el text es basa en A. Vidal 1971: 224. 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: sembla que a Mallorca tradicionalment la primera sortida a fora casa que 

feien les dones que acabaven de tenir un fill era per anar a missa; aquesta sortida suposava 

una espècie de presentació en societat del nou infant i a vegades anava acompanyada d’un 

petit refresc; Roca es deu referir a aquesta situació; intendant: ‘intendent’: oficial que 

s’encarrega dels serveis administratius de l’exèrcit (DCVB, VI: 695); volant: que va d’un 

lloc a l’altre; compañeros: ‘companys’, castellanisme documentat per primera vegada el 

1661 (DCVB, III: 331). 

6. quemuyar: ‘coca o altres pastes destinades a sucar-se amb xocalata o cafè amb llet’ 

(DCVB, IX: 41). 

9. beneite: ‘beneita’: ‘coca molt grossa feta d’una quartera de blat. La paguen els majorals de 

la Confraria de fadrins de Sant Esteve i és beneïda abans de la missa i repartida a la sortida de 

l’església’ (DCVB, II: 425); aquesta explicació aclareix el sentit del vers 10è. 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [48] explica la resposta a un amic que li havia demanat alguna cosa del refresc que 

Roca havia fet en ocasió del naixement d’algun dels seus fills. Per les informacions que 

apareixen al poema resulta impossible identificar el personatge que li ha enviat la dècima que 

dóna lloc a la de Roca. De tota manera, el poema s’hauria de datar entre 1785 i 1799, ja que 

els fills de Guillem Roca i la seva esposa varen néixer durant aquest període i la dècima es 

podria referir a qualsevol d’aquests naixements (Joana Maria, 1787; Nicolau, 1791; Guillem, 

1793; Aines 1796 i 1799); recordem, a més, que és possible que el matrimoni tingués encara 

un fill Bernat, nascut després de Guillem, tal i com hem explicat a l’apartat referit a la 

biografia. La dècima és humorística, està escrita des de la rialla i no cau en la sàtira ni en la 

mordacitat.     
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     [49] 

 

A UN CERT PIULANTE YA VEYARDO, QUI A ALGUNS GUERRERS MÉS JOVES 

QUE TENIA LOS DEYA PASARELLS: 

SINT PROCUL A NOBIS JUVENES UT FEMINA COMPTI 

FINE COLLI MODICO FORMA VIRILIS AMAT. 

(OVIDIUS) 

 

EPIGRAMMA 

 

    Oh! Tu qui dius pasarells 

    a los d’edad manco anvant, 

    jo het dich que per ser piulant, 

    ets tu més pasarell qu·ells. 

5 Si perquè no són tant vells, 

   ser més homo qu·ells pretens, 

   sens que het diga algú que ments, 

   ya het desmenten tos cabeis, 

   pues sols més dona pareis, 

  10 que los altres pretendents. 

 
Manuscrits A (VII: 142) i B (III: 511-512); el text es basa en A. Vidal 1971: 152. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: ya: B: «ja». deya : B: «deye». 

2. anvant: B: «envant». 3. het: B: «et». 7. que het: B: «qu·et». 8. cabeis: B: «cabells». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: piulante: ‘home pretensiós’ (DCVB, VIII: 620); veyardo: fadrí que ja ha 

passat l’edat de casar-se (DCVB, X: 692); guerrer: qui festeja l’enamorat o l’enamorada 

d’un altre (DCVB, VI: 454); passarell: «passerell»: persona inexperta (DCVB, VIII: 303). 

Els dos versos llatins tenen la traducció següent: «allunyau de mi els joves abitllats com una 

dona / la bellesa masculina prefereix la mesura». Aquests dos versos es localitzen a Phaedra 

Hippolyto, a les Heroïdes IV: 75-76 i a Andreas Capellanus, a De amore, 72. 

9. pareis: forma col·loquial per ‘pareixes’, en el sentit de ‘sembles’. 

 

COMENTARI: 

 

El poema [49], Oh! Tu qui dius pasarells, relata mitjançant una dècima l’apel·lació que fa 

Roca a un fadrí ja vell que es riu dels seus contrincants més joves. L’encapçalament ens 

remet a uns versos d’Ovidi que tracten aquest tema; referències d’aquest tipus ens demostren 

que Roca, més enllà del caràcter popular volgudament adoptat en alguns dels seus poemes, és 

un autor que coneix la literatura clàssica. És, en definitiva, un poema de circumstàncies de 

caràcter més incisiu que els anteriors ja que la seva pretensió és fer burla del personatge en 

qüestió. Resulta difícil de datar el poema, així com també de reconèixer el personatge al qual 

s’adreça. 
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   [50] 

 

ENVIANT UN CAPELL A UN JOVE DE CONSEY QUI MEDIAVA PER EL LOGRO 

DE CERT REMEY LO ACOMPAÑA AB ESTAS SESTILLAS: 

 

   Ja que aquets conseyerets, 

   sense consell ni servell, 

   mos pòsan tants de barrets, 

   yo het vuy posar un capell, 

  5 perquè te’n vajes ab ell, 

   per el sol d’aquells uyets. 

 

   Ab ell, tu fe envant ton cap; 

   riu ab ella y vés de bo, 

   tant si hey cap, com si no hey cap, 

  10 perquè cuant dur y s’acap, 

   si ab ell, et tap es cap yo, 

   ab ella, yo es cap em tap. 
 

  

Manuscrit B (VII: 146); el text es basa en A. Vidal 1971: 149.  

Imprès: Miralles 2006: 206. 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: logro: castellanisme per «aconseguir» introduït durant el segle XVII (DCVB, 

VI: 856). Sestillas: castellanisme per «sextet». 

1. conseyerets: llegiu ‘consellerets’. 

3. ‘mos pòsan tants de barrets’ deu voler dir ‘ens fan un cas desmesurat’. 

7. ‘fe envant ton cap’: ‘fes la teva’. 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [50], Ja que aquets conseyerets, són dues sextetes que Roca escriu a partir de 

l’expressió ‘posar barrets a algú’, que significa ‘afalagar desmesuradament; excedir-se en les 

atencions’. A partir d’això, Roca envia el poema, juntament amb un capell o barret, a un 

personatge que el tracta exageradament bé, algú del poble de Consell. Roca torna a jugar amb 

la polisèmia dels mot ‘consell’ i ‘conselleret’, en el sentit literal i en el del nom del poble. 

Així mateix fa un joc de paraules amb el terme ‘cap’ en tots els seus sentits. Tot junt, dues 

sextetes d’art menor enginyoses, que demostren un gran domini de la paraula. Sembla que 

l’anècdota conté, a més, un segon contingut d’interpretació més difícil i que deu ser el que 

dóna lloc al joc complet: Roca regala el capell a l’amic perquè ‘vajes ab ell / per el sol 

d’aquells uyets’ (versos 5-6); a més, la segona sexteta fa pensar que l’autor deixa el camp 

lliure al company en un determinat afer amorós que tots dos coneixen. El destinari del poema 

no es pot identificar, així com tampoc no és possible datar-lo. 
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[51] 

 

SUCCEÍ A L’AUTOR AB UN POBRE PER SE CULPA LO QUE SE REFEREIX EN 

LA SIGUENT DÈCIMA: 

 

   Un dia hem ve a demanar, 

   cert profesor de tasetas, 

   que li dex duas pesetas, 

   que prest las me tornarà. 

 5 Yo li responch: «Molt bé està. 

   Duas, no te’n dexaré, 

   però una te’n daré. 

   Y corrent igual fortuna 

   yo en pert una, tu en perds una; 

10 yo en guañ una y tu també». 
 

 

Manuscrits A (VII: 140); B (III: 510 i V: 157), aquestes dues versions són coincidents i C 

(XII: 309). Vidal 1971: 145. El text es basa en A. 

Imprès: L’Ignorància 23.10.1880. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: se: B: «se».  

1. hem: B: «em». 2. tasetas: B: «tassetas». 9. Perds: B: «perts». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: resulta curiós que la persona que va a demanar diners a Roca sigui ‘un pobre 

per se culpa’. Recordem que exercia l’advocacia d’una manera agressiva i poc escrupolosa. 

2. professó de tasetas: usat en el sentit de persona afeccionada a les tavernes. 

5-10. Aquesta resposta de Guillem Roca s’adiu perfectament amb la fama de gasiu que tenia 

entre els seus contemporanis (Mas 1994a: 35-36). 

 

 

COMENTARI: 

 

Es tracta d’un poema de circumstàncies de difícil identificació, que posa en evidència una 

vegada més la gasiveria de Roca. 
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     [52] 

 

A UN QUÍDAM QUI VOLIA CORRETJIR POESIAS ANTIGAS D’ESPAÑA DIGUÉ 

LO AUTOR LA SIGUENT DÈCIMA: 
 

 Quant vos vex a cap de taula, 

 corretjint una cansó, 

 hem parexeu corrector 

 de Sant Francisco de Paula. 

5 Desditxat d’aquest retaula,  

 qui reb vostras pinselladas, 

 puis són, quant heu retocadas, 

 las dècimas qu·heu lletjidas, 

 pocas ses qu·heu corretjidas, 

10 moltas ses qu·heu españades. 
 

 

Manuscrits A (VII: 186), B (III: 509-511), C (XII: 312). Vidal 1971: 232.  

Imprès: Comas 1972, VI: 455. El text es basa en A. 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: a un quídam: B i C: «a un cert quídam»; d’España: B: «castellanas»; lo 

autor: no és a B, i C: «el matex autor». 

1. Quant: B: «Cuant»; vex: B: «veig». 5. d’aquest: B: «de aquest». 7. quant: B: «cuant». 8. 

lletjidas: C: «lletgidas». 10. españades: B: «espeñadas». 

 

 

ANOTACIÓ:  

3. corrector: superior d’un convent de l’orde dels mínims fundada per Sant Francesc de 

Paula (DCVB, III: 575). 

 

 

COMENTARI: 

 

Quant vos vex a cap de taula, el poema [52], és una dècima satírica, d’art menor, adreçada 

contra un personatge no identificable, al qual l’autor retreu la poca habilitat a l’hora de voler 

corregir dècimes espanyoles antigues. És, doncs, un poema de circumstàncies. Roca hi fa ús 

de la ironia tot relacionant l’habilitat del corrector de versos amb els frares anomenats 

correctors, els superiors, de l’ordre del convent de Sant Francesc de Paula. 
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    [53]  

 

RESPOSTA A CERTA CLÀUSULA DE UNA CARTA EN QUÈ SE DEYA A 

L’AUTOR, QUE SERT S[ENYO]R D[OCTO]R HAVIA DIT QUE EL P[ARE] N[OSTRO] 

OBRADOR, MÍNIM, DUYA LO EMPEÑO PERQUÈ ANÀS A ADORAR LA CREU DE 

CAMPOS. MINUET EN LA LLENGO O MISELÀNEA DE DIT S[ENYO]R D[OCTO]R AL 

MATEX: 

 

 La creu de Campos 

 és molt amable 

 y adorable 

 de tot lo món; 

5 però, per ara, 

 no se prepara  

 por estos Campos, 

 tal función. 

 

 Del dicho vuestro, 

10 la dicha hem sobra, 

 però no és obra 

 de n’Obrador; 

 del Padre nuestro, 

 no heu dich per faula, 

15 no en sap paraula, 

 señor Doctor. 

 

 És cosa clara 

 que, qui molt xerra, 

 molt sovint erra 

20 y no hey ha vel. 

 Vostè em veu ara 

 perquè equivoca 

 es doctor Roca 

 enb en Marcel. 

 

25 Esta camina 

 per la creu santa, 

 per la berganta, 

 d’en Julià. 

 Tan bella nina, 

30 qui podrà dur-la, 

 sinó la butla 

 qu·ella pendrà. 
 

 

Manuscrit A (VII: 166). El text es basa en A. Vidal 1971: 128. 

 

 

 

 

 

 



 364 

ANOTACIÓ: 
Encapçalament: Obrador: Aquest personatge resulta difícil d’identificar; possiblement hi fa 

referència el Dietari del Doctor Fiol, dia 21 d’agost de 1782: «He estat des de las 12 a la una 

a la celda del P. Nostro Obrador, mínim, tractant de la defensa del Dr. Canals» (Pons 1933: 

58). Mínim: religiós de l’orde fundat per Sant Francesc de Paula (DCVB, VII: 432). L’any 

1787, a Palma, segons el cens de Floridablanca hi havia 7 mínims (Juan 1998: 18). Quant a la 

Creu de Campos, resulta també difícil d’identificar, ja que l’única creu que documentam 

durant el segle XVIII a Campos és la creu de terme anomenada de sa Parada, que es troba 

situada a la sortida del poble cap a l’actual carretera de Palma (GEM, III: 51). Altres 

devocions a la creu o a algun Sant Crist són posteriors, concretament de la segona meitat del 

segle XIX, com per exemple el Crist de la Salut, adquirit pel pare Alou l’any 1848 perquè a 

Campos no hi havia cap imatge que aglutinàs la devoció popular (Reus 1994; Talladas 1994; 

Rosselló 1985). Minuet: Antiga dansa a tres temps, en què una parella fa certes evolucions 

acompanyades de reverències (DCVB, VII: 435). 

7. Sembla que Roca podria agafar els termes que al llarg d’aquest poema es troben en castellà 

i en cursiva de la carta que dóna lloc al poema. 

20. vel: significa remei, vegeu [16], 23è. 

24. En Marcel era un comerciant del segle XVIII molt conegut a Mallorca (GEM). 

25. camina: aquest terme no apareix als diccionaris normalment consultats però es pot 

interpretar en el sentit de ‘caminada’. 

 

COMENTARI: 

 

El poema [53], La Creu de Campos, és un poema resposta. En Roca ha rebut una carta en la 

qual li manifestaven que un cert doctor havia dit que el pare Obrador desitjava que ell anàs a 

adorar la creu de Campos. Roca explica de manera desenfadada però contundent que no és 

aquesta la seva intenció i, a més, contesta utilitzant determinats termes que sembla que són 

extrets de la carta que ha donat origen a aquesta resposta. El poema conté personatges 

d’identificació pràcticament impossible com són el mateix Pare Obrador, la berganta d’en 

Julià o en Marcel. La composició està formada per 4 octaves pentasíl·labes. 
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    [54] 

 

A UNA FESTA DE CARRER SE POSÀ UNA DONA DE BULTO DAMUNT UNA 

BÓTA AB ESTAS CUARTILLAS: 

 

    Bon volant y bona cova, 

    ventay, tiranas, macadas, 

    peto, trenas y recadas; 

    axò és se meva filova. 

 

5  Yo escàndol no vuy donar, 

    y per mi és cert qu·heu seria, 

    de tant gran festa, en un dia, 

    sols el parlar de filar. 

 
Manuscrit A (VII: 189); el text es basa en A. Vidal 1971: 238. 

Imprès: Miralles 2006: 208. 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: «dona o home de bulto»: ‘figura imitant una persona’ (DCVB, II: 729). 

2. tirana: ‘faixa amb què s’adornava la part inferior d’una falda’ (DCVB, X: 302). macada: 

‘baga de floc’ (DCVB, VII: 99). 

4. filova: ‘filosa’. 

 

  

COMENTARI: 

 

Els poemes [54] i [55] fan referència a alguna festa de carrer. Es tracta de poemes ocasionats 

per les circumstàncies: s’han construït ninots per animar una festa i Roca el ha donat veu, els 

ha fet parlar, amb un breu poema escrit en primera persona. No resulta fàcil saber en quines 

ocasions s’exhibien ninots als carrers de Palma, però probablement ha de tractar-se d’alguna 

festa relacionada amb els teixidors, ja que es parla en els dos poemes de filoses i altres eines 

pròpies d’aquesta professió. Noteu, d’aquesta manera, que la poesia de Roca no pretén 

adreçar-se únicament a un cercle reduït de persones, o a una minoria d’intel·lectuals, sinó que 

ell té la intenció d’arribar al poble en general i, sobretot, de dir la seva en totes les ocasions 

festives. Les dues composicions, així mateix, són una exaltació de la desídia i del fet de viure 

sense fer feina o a costa d’algú altre. 
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    [55] 

 

EN UNA FESTA DE CARRER SE POSÀ UN HOMO DE BULTO AB UNA 

CAÑA DE PESCAR Y UNA DONA AL SEU COSTAT Y, POC MENOS Q[U]E DE 

REPENTE, DICTÀ LO A[UTOR] LOS SIGUENTS EPIGRAMMAS: 

 

A LA DONA 

 

   Yo som dona per què·s vuya, 

  y faré tot quant voldreu, 

  solament que no em parleu 

  de filoa, ni de guya. 

 5 No sé com vos espantau 

    que sia tan mal fanera, 

    si hencare em dexau darrera, 

    moltes de ses qui mirau. 

 

        A L’HOMO 

 

    Jo som pescador de caña, 

   10 bandua com yo matex, 

    y cuant pens que trec un pex, 

    tal volta trec una baña. 

    Homo som de qui fa fer, 

    y ab axò me entretenc. 

   15 Vols sèbrer de què hem mantenc? 

    Pregunte-u a me muller. 
 

Manuscrits A (VII: 182) i B (III: 151); el text es basa en A. Vidal 1971: 172.  

Imprès: dos versos: Comas 1972, VI: 455. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 
Encapçalament: poc menos q[u]e: B: «casi»; epigrammas: B: «epigramas».  

4. filoa: B: «filoua». 6. fanera: B: «fenera». 7. hencare: B: «encare»; darrera: B: «derrera». 

8. moltes: B: «moltas»; qui mirau: B: «qu·em». 11. trec: B:«trech». 14. entretenc: B: 

«entretench». 15. què hem mantench: B: «què’m mantench». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: homo de bulto: ‘ninot’ (DCVB, VII: 759). 

1. per què·s vuya: pel que es vulgui: per allò que sigui necessari. 

4. filoa: ‘filosa’; guya: ‘agulla’. 

10. bandua: ‘persona que no va de feina’ (DCVB, II: 266). 
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     [56] 

 

A UN CERT ASUNTO QUI SUCCEHÍ Y SE DESCUBREX TAL CUAL AB LAS 

SIGUENTS DÈCIMAS: 

 

   Tercera vegada encara, 

   pasa, en Busca, a Felanitx, 

   com agent de mon desitx, 

   y ecsactor de mon para. 

  5 Dificultosos, des d’are, 

   són los actes de cobrar, 

   però més has de suar, 

   si vols ajustar los pactes, 

   de un acte qui a mil contractes, 

  10 causa y principi ha de dar. 

 

   Al punt que sirà arribat, 

   y compots los seus pochs trastos, 

   ya comensarà a fer gastos, 

   al més amich y veïnat. 

  15 Ningú està ja sosegat, 

   en lo punt que comparex, 

   tot el poble estamordex, 

   pobres, richs, bergans, señoras; 

   tot el món bull de peñoras, 

  20 tota la vila atordex. 

 

   Después qu·acap de sangrar, 

   dolcement y sens engañ, 

   a algun qui comprava antañ, 

   y enguañ no pot pagar, 

  25 molt rabent s’ha d’acostar, 

   de se madame, al costat, 

   y dirà tot enfadat, 

   piadós y com qui plora: 

   «Vamos, señora, ell és hora; 

  30 que n’hem de fer cos o aubat». 

 

   Aquí la esquiva señora 

   dirà darrer·una ullada: 

   «Canai, ell ya m’ha enfadada! 

   Quant de tems ha que peñora? 

  35 Crega qu·axò no enamora! 

   Ni axí hem faran creu a mi, 

   y que sols podran axí, 

   trèurer cualque flastomia, 

   però no treure’m el sí. 

 

  40 Vostè, qui a tutom fa espera, 

   en dar-li un pollastret, 
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   no esperarà un ratet, 

   fins que yo tenga caguera? 

   Llavò ya hem vendrà darrera 

  45 pues li jur com som de fanch, 

   que no donaré la sanch, 

   fins que haje pagat en Ramis, 

   y haje brodats un camis, 

   en el señor Pera Franch». 

 

  50 Mentre qu·axò haurà pasat 

   dirà, en Reus, ab cara sèria: 

   «Aquesta cabra, està en dèria! 

   M’ha de dexar a mi burlad? 

   Si no estigués barayad, 

  55 ab en Batista Polit, 

   li faria dar anit, 

   un potingo tan cruel,  

   que li fes gitar se fel, 

   qu·a mi per ell m’ha sortit. 

 

  60 Però hey ha més que dar-li 

   a ell y ses Resolinas, 

   un chocolate ab matsinas 

   qui el pendran com alfaní. 

   No qu·es podrà presumir, 

  65 y algun frare heu pot xerrar, 

   dins es clot hem vuy tirar, 

   a aficar-me en ses amigas, 

   dient que són verdes ses figas 

   y és que no los puch bastar». 

 

  70 Es doctor Bennàser diu, 

   ab los ulls ficsats en terra: 

   «Quiera Dios que d’esta terra, 

   non fiat pax este estiu! 

   En Rocata és afectiu, 

  75 y citium dexarà. 

   En Reus, cierto, és bon vilà; 

   mas tiene una tía hermana, 

   tandem, pues, la gran sultana, 

   en mis manos morirá». 

 

  80 En Pau Palou respon: «Fosca! 

   Yo prench se colada tenrra; 

   en Roca ha de ser mon genre, 

   a pesar de la gent tosca! 

   Qu·es guarden d’un qui du mosca, 

  85 qu·un pich qu·heu dirà de bo, 

   li sabré adelentar yo, 

   vuit-centas contant, qu·és paya?» 
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   Aquí feu una riaya,  

   y ha parat tot emb·axò. 
 

 

Manuscrit A (VII: 157-159). Vidal 1971: 180. 

 

 

ANOTACIÓ: 

2. En Busca: es tracta d’un personatge no identificat que és de llinatge Reus (vers 51è). 

3. agent: ‘persona que exerceix o obra per una altra’ (DCVB, I: 282).  

4. ecsactor: ‘cobrador de tributs’. En Reus, Busca, segons explica el poema, podria ser 

exactor del pare de Roca, Nicolau Roca, notari. Al vers 6è diu que los actes són difícils de 

cobrar; es pot referir als actes notarials. 

12. compots: llegiu ‘composts’ 

13. ‘fer gastos’: significa fer mal a algú (DCVB, VI: 218). 

17. estamordex: ‘estemordir’: ‘deixar com a mort’ (DCVB, V: 533). 

19. peñoras: ‘garantia del pagament d’un deute’ (DCVB, VIII: 436). 

21. ‘sagnar’ s’ha d’entendre en sentit figurat com a furtar, abusar d’algú (DCVB, IX: 668). 

26. madame: ‘señora’, en el sentit de respecte (DCVB, VII: 107). En aquest vers està 

utilitzat amb certa ironia. 

30. cos: ‘cadàver d’un major de 14 anys’ (DCVB, III: 619); aubat: llegiu ‘albat’: ‘cadàver 

d’un menor de 7 anys’ (DCVB, I: 424).  

33. canai: ‘deformació eufònica de ‘carall’’ (DCVB, III: 901). 

34. ‘penyorar’ significa imposar alguna pena pecuniària (DCVB, VIII: 437). 

36. ‘fer creu a algú’: ‘casar-lo’ (DCVB, III: 734). 

42. rato: castellanisme documentat per primera vegada el 1704 (DCVB, IX: 170). 

44. llavó: llegiu ‘llavors’ 

45. ‘ser de fang’ significa ‘ser informal o menyspreable’ (DCVB, V: 732). 

48. camis: ‘túnica blanca que cobreix el cos del sacerdot’ (DCVB, II: 886). 

55. En aquest poema apareixen personatges que també s’esmenten a [57], concretament el 

vers 159è que parla del germà Baptista del notari Nadal, que podria tornar a sortir en aquesta 

composició. Sembla que Baptista, Polit, és un apotecari, ja que fa ‘potingos’. Aquest 

personatge, a més, no tindria bona relació amb Reus. 

61. Ses Resolines són unes comares molt conegudes a l’època; ho sabem a través de les 

dècimes desbaratades de fra Rafel Tous (Tous 1815: 15): Sa comare Rosolina / de franc 

sensa voler pagar / enseñà tota la raga / en es satx de Son Sardina. 

63. alfanic: ‘persona delicada i dèbil’ (DCVB, I: 488). 

70. Es doctor Bennàser apareix també a [57], vers 158è.  

73. non fiat pax: ‘que no hi hagi pau’, usat en sentit irònic. 

74. En Rocata deu ser el diminutiu de l’autor, llegiu Roqueta. 

75. citium: en el sentit de deixar marca. 

78. tandem: finalment. 

80. En Pau Palou deu ser el personatge que surt com ‘al señor Pau’ a [57], vers 154è; vegeu 

la nota a aquest vers. A més, figura al cens de Floridablanca per a l’any 1767 entre els 

advocats (Juan 1989: 152). Fosca: interjecció, deformació eufèmica de fotre (DCVB, VI, 20). 

81. ‘prendre sa colada tendra’ significa ‘començar massa prest a fer les coses’ (DCVB, III: 

264). 

84. ‘dur mosca’ significa ‘estar disgustat’ (DCVB, VII: 603). 

87. ‘no esser paya’ significa ‘no esser insignificant’; no documentam aquesta expressió que 

encara resulta força popular. 

 

COMENTARI: 

 
Es tracta d’un poema de circumstàncies que explica una situació relacionada amb els 

personatges que apareixen als poemes [57] i [58].  
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   [57] 

 

CARTA A CERT AMIGO FORENSE EN CUYA CASA HAVIA HOSPEDAT LO 

AUTOR ALGUNAS VEGADAS EN LAS FESTAS DE NADAL. ROMANS. 

 

   Amich y molt señor meu, 

   altra pic en vers li parla, 

   el qui a ses prosas no reb, 

   resposta bona ni mala. 

  5 Aquell que per duas voltas, 

   tingué l’honrra mil vegadas, 

   de soyar-vos es llensols, 

   y enbrutar-vos ses tovallas. 

   Aquell qu·allí va lograr 

  10 en tantas de codoladas, 

   el gust d’alternar ab vós, 

   y ríurer de tots els altres. 

   Aquell qui volgué parlar 

   ab vós en llengos tant vàrias, 

  15 que ya heus entenían tant 

   com els qui vos escoltàvan. 

   Aquell qui vos posà al cap 

   de apendre es grec, y tem ara 

   el que anant darrera el grec 

  20 no perdeu la Tramuntana. 

   Aquell qui perca va anar 

   a menjar-vos una espal·la, 

   are li feis espal·leta 

   cuant veis que va ala baxa. 

  25 Aquell qui en las sevas casas, 

   tant solapat se portava, 

   qu·a tots feye fer judici, 

   y casi ningú l’errava. 

   Aquell qui caigué des mul 

  30 al cantó cuant se n’anava, 

   per donar-vos entenent, 

   que prest cauria de s’asa. 

   Aquell qui per esa vila 

   se pasetjava en se caña, 

  35 fins que li féu caña torta 

   la qui ab tots fonch caña vana. 

   Aquella hermosa pintura, 

   qui sols el parlar li falta, 

   doña Neu, madama Pedra, 

  40 y la señora Gelada. 

   La que en mirar-la de lluñ 

   parex foch qui a tots abrasa, 

   y és de prop foch d’aigordent, 

   qui no és més que se flamada. 

  45 Aquella qui és impotent 
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   de voler bé a ningun mascle, 

   perquè el calor natural, 

   li va surtir ab unas cambras. 

   La qui no se tem del tems, 

  50 cuant al punt el tems li pasa, 

   pensant que tornerà arrera, 

   com ella fa desiare. 

   La que perquè parlen d’ella, 

   cad·añ fa com qui se casa, 

  55 y és novia de comèdia, 

   qui al punt qu·heu parex s’acaba. 

   Aquella qui té tans de onclos, 

   com germans dexà son para, 

   qui l’estimen més o tant, 

  60 com la vila a son cadastre. 

   Onclos qui la faran tia, 

   ut sic si roman beata, 

   y tia d’ella matexa, 

   si un d’ells mateis s’enganxa. 

  65 Però dexem estar axò, 

   qu·és cert que·s tir no m’o paga, 

   y sols per dar-vos ses festas, 

   he presa me ploma avara. 

   Perquè qui es descuidaria, 

  70 de dar, de Nadal, las pascuas, 

   a un Nadal tan Pulit, 

   que lei diven a la cara. 

   A un Nadal qui sabé, 

   d’un cert Nadal, el disapte, 

  75 fer ratione leticie 

   colació més que romana. 

   A un Nadal tan alegre, 

   que de se cara de Pascua, 

   des de qu·estich apartad, 

  80 ya no sé què són riayas. 

   Tenga pues ab alegria 

   las festas de son llinatje, 

   ab cocas, capons, galls d’indi, 

   pollastres, porcellas grasas; 

  85 patatas, castañas, pomas, 

   penjois, torrons, neulas, salsa; 

   malvasias, vins, brocas, 

   trinquis, mel·las, nous, vellanas. 

   Veje Nadals sense nombre, 

  90 logrant una edat més llarga, 

   que la del pare que imita 

   en son corral quant fa l’arca. 

   Que fosen al costat seu, 

   si llavor resusitàvan, 

  95 Nèstor, Etolo, Argantoni, 
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   nins qu·encara es concagasen. 

   Adam, Seth, Enos, Cainan, 

   Matusalem y sos paras, 

   fosen tots bergantellets, 

  100 y ell com un patriarca. 

   Sempre ab ell aguant la metxe, 

   la seva consorte amada, 

   fent-li festes a Nadal, 

   fins que·s muira de riayes. 

  105 Sara, si torna en el món, 

   emb ella a custura vaya; 

   si torna la mara Eva, 

   sia ella per se mare, 

   ygual en sos añs la pols, 

  110 de la sibitla Cumana, 

   senpre esent de la col·lecta 

   d’atxaques y  ruas franca. 

   Ni pro omnibus antiquis 

   haje de pagar la talla 

  115 de portells, flatos, dolor, 

   sucsesor de mal de mara. 

   Se conserv com una aurora, 

   fresca y vermeye de cara, 

   y Aurora que·l seu Titon, 

  120 no haya de tornar sigala. 

   Sí, que sempre l’estim més, 

   qu·el seu Antoni, Cleopatra; 

   més que al seu marit, Alcestis, 

   y més qu·al seu, Leodàmia. 

  125 Ni vui treure per ecsemple 

   las funestas amorasas 

   de las Tisbes, Eros, Didos 

   y altras bèstias de rondayas. 

   Sia tan ben corresposta 

  130 y de l’espòs ben amada, 

   que no lo foren dels seus, 

   Orestilla, Apúlia, Aspàcia. 

   Per més cumplida alegria, 

   vejen en la seva casta, 

  135 de Nadals y Nadalets, 

   dotzenes y no de frare. 

   Tantas sían que respecte, 

   de se fecundidad rara, 

   Artaxerxes fos un xorc, 

  140 Herotino, sense casta. 

   Y téngan per mantenir, 

   tota aquesta faramalla, 

   los estats del Zar, del Turch, 

   y del gran Cham de Tartària. 

  145 Però ahont hem de parar? 
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   Axò parex que ya hem basta, 

   y crec que vostè matex, 

   està per dir que ya embafa. 

   Y axí més val dexar-o, 

  150 antes que del tot no caiga, 

   que si are en surt en bon nom, 

   crec que faré prou y masa. 

   A don Ramon, dos memòries; 

   al señor Pau, tres riaias; 

  155 a se muller, cuatre estretes; 

   a ses fillas, cinc besadas. 

   A la mestrese, un pesich; 

   dos, en es metge Bennasa 

   tres, a son germà Batista 

  160 y en el Para Fornés, cuatra. 

   A vostès no los dic res, 

   perquè trop qu·els he dit masa. 

   Palma y dezembre, vint y un, 

   de l’añ set sobre sexanta. 

  165 Aquí esperàvan vostès 

   una firma com un asa, 

   però no escriu el seu nom, 

   el qui no mostra se cara. 
 

 

Manuscrits: A (VII: 159-162) i B (III: 488); el text es basa en A. Vidal 1971: 184. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 
2. altra pic: B: «altre pich». 6. honrra: B: «honra». 7. llensols: B: «llansols». 10. en: B: 

«ab». 14. tant: B: «tan». 15. ya heus: B: «ja eus». 16. escoltavan: B: «escoltaven». 18. 

apendre: B: «aprèndrer»; grec: B: «grech». 19. darrera el grec: B: «derrera el grech». 21. 

perca: B: «perquè». 22. espal·la: B: «espatla». 23. espal·leta: B: «espatleta». 28. l’errava: 

B: «l’errava». 32. asa: B: «ase». 34. pasetjava en: B: «passetjave ab». 41. lluñ: B: «lluñy». 

42. abrasa: B: «abrassa». 49. tems: B: «temps». 50. tems: B: «temps». 54. cad·añ: B: «cada 

añy». 56. qu·heu: B: «qu·eu». 57. tans de onclos: B: «tants d’onclos». 58. germans: B: 

«jermans»; para: B: «pare». 60. cadastre: B: «catastre». 61. faran: B: «feran». 64. d’ells 

mateis: B: «de ell mateix». 66. qu·és: B: «que és»; m·o: B: «m’ho». 72. lei: B: «ley». 74. 

disapte: B: «dissapte». 75. leticie: B: «letitie». 78. de: B: «té». 80. ya: B: «ja». 86. penjois: 

B: «penjoys». 88. mel·las: B: «metlas». 96. concagasen: B: «concagassen». 98. paras: B: 

«pares». 99. fosen: B: «fossen». 101. metxe: B: «metxa». 103. festes: B: «festas». 104. 

muira: B: «muyra». 105. en el: B: «an el». 106. emb ella: B: «ab ella». 108. mare: B: 

«mare». 109. añs: B: «añys». 111. esent: B: «essent». 112. atxaques: B: «axaques». 118. 

vermeye: B: «vermella». 123. Alcestis: B: «Aucestis». 125. vui treure: B: «vull trèurer»; 

ecsemple: B: «exemple». 128. altras: B: «altres»; rondayas: B: «rondallas». 132. Aspàcia: 

B: «Aspàsia». 138. se: B: «sa». 139. Artaxerxes: B: «Artajerjes»; xorc: B: «xorch». 143. 

Zar: B: «Czar». 144. Cham: B: «Kam». 146. ya hem: B: «ja·m». 152. crec: B: «crech»; 

faré: B: «feré». 154. riaias: B: «rialles». 155. se: B: «sa»; estretes: B: «estretas». 156. cinc: 

B: «cinch». 157. mestrese: B: «mastressa». 158. metge Bennasa: B: «metje Bennase». 160. 

para: B: «pare»; cuatra: B: «cuatre». 161. dic: B: «dich». 162. masa: B: «massa». 163. 

dezembre: B: «desembre». 164. añ: B: «añy»; sexanta: B: «sexante». 166. asa: B: «ase». 

169. mostra: B: «mostre». 
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ANOTACIÓ:  

Encapçalament: és possible que aquest amic forense (de fora de Palma) de Roca fos el notari 

Gabriel Nadal Huguet, de Felanitx (1747-1828). Neixen amb pocs anys de diferència, tots 

dos es dediquen al món de les lleis, tots dos són poetes satírics amb una obra de caràcter 

semblant; per tant, haurien pogut ‘alternar’ (vers 11è) o fer algun combat de gloses; a més, 

Gabriel Nadal és de Felanitx, per la qual cosa Roca hauria pogut romandre a casa seva en 

alguna ocasió. A més, Roca envia besades a les seves filles, al vers 156è, i sembla que Nadal 

en tenia tres. L’única dada que ens fa dubtar d’aquesta relació és el fet que aquesta carta en 

vers de Roca és escrita l’any set sobre sexanta, és a dir, l’any 1767, quan Roca tenia 25 anys i 

Nadal, 20. Recordem que Nadal no es casa fins l’any 1772, per la qual cosa no pot tenir 

‘filles’ (en plural), aproximadament fins l’any 1775. De tota manera, consideram que 

existeixen més motius per justificar aquesta identificació que per bandejar-la. 

Segons assenyala Bover a la Biblioteca de escritores baleares, Gabriel Nadal Huguet era de 

família pagesa, però decidí fer-se pastor per poder dedicar temps a la lectura. Temps després, 

aconseguí permís del seu pare per aprendre gramàtica i, acte seguit, es traslladà a Palma on 

realitzà estudis de filosofia i teologia. L’any 1770 havia pres tonsura però, ben aviat, 

abandonà aquesta decisió i es va examinar de notari l’any 1791, tot començant a exercir a 

partir d’aquest moment. L’any 1772 es casà amb Maria Bunyola. Va tenir tres filles i un fill; 

dues de les filles, Maria Josepa i Catalina, es casaren l’any 1823 i 1826. És autor de poesies 

satíriques que es poden trobar disperses en el mateix tipus de testimonis en què localitzam 

obres de Roca; va escriure un Tractat d’Aritmètica y Geometria pràctica i és autor d’un 

noticiari que abraça des del 1749 fins el 1828. A més, inicià una recopilació de notaris 

mallorquins que fou continuada pel seu fill. Entre els càrrecs que exercí hi ha el de batle del 

barri del Call l’any 1780, i també fou escrivà de la Inquisició, (Llabrés 1959, II, 322-323; 

Simó 1979: 199-202). 

1-4. No hem localitat cap de les cartes de Roca de les quals parla en aquest primer paràgraf. 

7. soyar es llensols: embrutar-los (DCVB, IX: 1006); aquest vers i el següent indiquen que 

Roca havia quedat a dormir a casa del destinatari del poema. 

9-12. Aquests versos confirmen que el receptor era afeccionat a la poesia popular. 

20. ‘perdre la Tramuntana’ o ‘perdre el nord’ significa ‘perdre el seny’. 

21. perca: ‘perquè’. 

22. ‘menjar a algú una espatlla’: menjar o viure a despeses d’ell (DCVB, V: 395). 

23. ‘fer espatlleta’: menysprear algú (DCVB, V: 397). 

24. ‘anar ala baxa’: ‘anar malament’ (DCVB, I: 393). 

26. solapat: ben vestit, amb solapes: menjador que ho dissimula (DCVB, IX: 906). 

32. ‘caure de s’ase’: desenganyar-se d’algú (DCVB, III: 65). 

36. ‘esser com canya vana’: esser una persona aparentment forta, però en realitat molt dèbil 

(DCVB, II: 938). 

48. cambras: vegeu nota al vers 58è del poema [28]. 

51. ‘tornar enrere’: ‘canviar d’opinió’ (DCVB, VII: 329). 

52. ‘desiare’ llegiu ‘adesiara’. 

62. beata: ‘dona que manifesta religiositat’ (DCVB, II: 398). 

70. ‘dar les pasqües’ és ‘desitjar’ les bones festes’.  

71. El destinatari de la carta podria ser de malnom ‘Polit’. Ens ho fa pensar el fet que al vers 

159 apareix el nom d’un germà de Nadal, ‘Batista’. A la composició [56], que s’adreça al 

mateix personatge, i en la qual s’esmenten les mateixes persones que a la [57], es fa 

referència a ‘en Batista Polit’ (vers 55è). Si són germans, aquests dos personatges han de 

compartir el mateix malnom; a més, a la composició anterior parla d’un ‘Nadal tan pulit que 

li ho diuen a la cara’: una altra referència al malnom.  

76. col·lació: ‘acte de conferir un càrrec’ (DCVB, III: 270). 

86. pejois: «penjoll»: ‘grup de fruits que pengen plegats (DCVB, VIII: 423). 

87: «broca»: ‘instrument de punta que s’usava en la cuina i en la taula de menjar’ (DCVB, II: 

675). 

89. trinquis: ‘acció de fer topar els vasos bevent a la salut d’algú’ (DCVB, X: 527). 

95. Es tracta de personatges mitològics que visqueren una llarga vida. Nèstor, per exemple, a 

la mitologia, és el més petit dels onze fills de Neleo i Cloris; va tenir una vida infinitament 

llarga perquè heretà els anys de vida que no tingueren els seus parents. Argantoni és el rei 

dels Tarlessos, conegut a través de les referències dels autors grecs (GEC, III: 96). 

97-98 i 105-107: Es tracta de personatges bíblics. 
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101. ‘aguantar la metxa’: suportar amb resignació (DCVB, VII: 405). 

106. custura: ‘escola’ (DCVB, III: 665). 

111. col·lecta: ‘acte de recollir; oració de la missa’ (DCVB, III: 271). 

114. talla: ‘nombre de monedes’ (DCVB, X: 117). 

117-119. Aurora és Eros que es trobava condemnada a estar eternament enamorada. Demanà 

als déus la immortalitat però no la joventut eterna; d’aquesta manera anà envellint. 

123. Alcestis és una dona de la mitologia que quan el seu marit ha de morir, existeix la 

possibilitat que algú de la seva família mori en el seu lloc; llavors, ella, pren un verí i mor. 

Els déus ho consideraren injust i la tornaren enviar a la terra (DMC, I: 29). 

127. Es tracta d’herois de la mitologia que han mort per amor. 

132. Orestilla: Livia Orestilla fou la segona esposa de Cal·lígula, emperador romà que 

l’obligà a anul·lar el seu primer matrimoni per poder-se casar amb ella; Aspàsia: cortesana 

grega d’alta categoria nascuda el 480 aC educada per exercir determinats poders sobre els 

homes; es casa per obligació i és obligada a anar a Pèrsia on lluita per millorar la condició de 

les dones. Noteu que tant Orestilla com Aspàcia són esposes de l’antiquitat que es casen 

contra la seva voluntat i que, com diu Roca, ‘no foren ben amades dels seus esposos’. 

136. dotzenes de frare: una dotzena de frare són tretze unitats (DCVB, IV: 589).  

139. Artaxerxes: rei de l’imperi persa entre el 465 aC i el 424. 

142. faramalla: ‘conjunt nombrós de persones’ (DCVB, V: 738). 

154. Es deu tractar de Pau Palou. Aquest mateix personatge surt a [56], 80-87 on manifesta 

que vol Roca per gendre. Es deu tractar de l’advocat Pau Palou que apareix entre els doctors 

en drets de Mallorca que l’any 1767 es censaren amb motiu del cens de Floridablanca (Juan 

1989: 152). A més, el Dietari del Dr. Fiol l’esmenta en repetides ocasions per motius 

professionals (Pons 1933, I: 139). 

161-164. Com hem dit al començament ens resulta difícil identificar aquest enigma com 

l’any 1767, ja que ens pot fer pensar que el poema no va adreçat a Gabriel Nadal. L’any 

1767, Roca hauria tingut 25 anys i Nadal 20; per tant, hauria pogut escriure el poema, però, 

Nadal es va casar l’any 1772 per la qual cosa el 1767 encara no hauria tingut les filles que 

s’esmenten al vers 156è. 

 

 

COMENTARI: 

 

Es tracta d’un poema de circumstàncies que consisteix en una carta en vers que Roca envia a 

un amic, possiblement el notari Gabriel Nadal de Felanitx. Aquest personatge és objecte de 

dues composicions més, com a mínim, per part de Roca, encara que segurament se n’han 

perdut moltes altres. El poema és escrit en un to conciliador: Roca es queixa que el seu 

interlocutor no respon les seves interpel·lacions i aprofita per elogiar tota la família del 

destinatari posant en evidència els seus bons desitjos a través de referències a personatges 

bíblics i mitològics. Juga, així mateix, amb la polisèmia del terme ‘Nadal’, entès com a festa i 

com a cognom. A més, fa una referència incisiva a una dona coneguda de tots dos 

interlocutors. Tot junt, un poema que manifesta com Roca posa la seva capacitat creadora al 

servei dels seus interessos més íntims i personals. 
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    [58] 

 

CARTA AL MATEX SUBJECTE A QUI SE DIRIGÍ LA ANTECEDENT EN 

RESPOSTA A UNA SEUA. DÈCIMAS. 

 

    A Nadal yo sempre escrich 

    y no li fas altre cosa; 

    digau a la vostra esposa 

    que de menas som molt cric. 

5  Vós deis: «Errasti». Jo dic: 

    ninguns saben se llisó; 

    yo, pues, vax ser tan coyó; 

    que tots de mi vos riguéreu; 

    vós, perquè quant la tinguéreu, 

10  perdéreu ocasió. 

 

    Si hem parlau May de ne mona, 

    no discorrereu, por Dios, 

    qu·un qui té quatre menors, 

    ya no vol pendre corona. 

   15 Ya sé que és una miñona  

    que no sap per hont hey van. 

    Però axò farà que Adam 

    no fos pare de san Pera? 

    Farà axò qu·una somera 

   20 no s’atur quant li siulam? 

 

    Direu qu·ella ha demostrat, 

    màxime entre duas foscas, 

    que si li espols ses moscas, 

    ella hem menjarà es meu plat. 

   25 Qu·els estròlechs han parlat, 

    si en el dau estava escrit, 

    però yo dich qu·un m’ha dit 

    que no estiga may gelós, 

    però que guard de fer dos, 

   30 quant tir per eser marit. 

 

    Yo estich com una bubota, 

    fent repulsis dins s’estudi, 

    o libellos de repudi, 

    a la més xusca marmota. 

   35 Si hem comparex una al·lota, 

    més hermosa qu·un dimoni, 

    per demenar en matrimoni, 

    un elich qui l’à engrexada, 

    li dich: «Més val ser senada 

   40 que trutje de Sant Antoni». 
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    Vós ya hem deis que ve a sé axò: 

    «Riure y parlar confús? 

    Canai, yo no escriuré pus, 

    si no hem de parlar de bo». 

   45 Ara estich yo fresch, dich yo; 

    d’axò heus he d’empixonar; 

    anem, metje, xav-o anar, 

    per axò no m’heu d’escriure: 

    no val més riure per riure 

   50 que riure per fer plorar? 

 

    Creis que si yo gir es caire, 

    y la vergoña darrera, 

    alsaré tal polsaguera, 

    qu·a tots vos faré anar a l’aire! 

   55 Pasaré per un desayre 

    onclos, frares, capellans; 

    cuidado, germans Godans, 

    qu·en esta festa de toros, 

    don Baltasar mata moros, 

   60 sabrà matar cristians. 

 

    Aquesta és pintiparada, 

    la resposta en borrador, 

    que per falta de millor 

    a la vostra glosa he dada. 

   65 Feta és devall se flasada 

    perquè duc una mania, 

    qu·ara qu·és nit tot lo dia, 

    antes que traspunt el sol, 

    més val fer coplas tot sol, 

   70 que suspirs en compañia. 
 

 

Manuscrit A (VII: 165-166). Vidal 1971: 194-195. El text es basa en A. 

 

 

ANOTACIÓ: 

 

4. mena: ‘mentida’ (DCVB, VII: 338); cric: surt a un altre poema: significa ser gasiu. 

5. ‘errasti’ significa ‘t’equivocares’. 

7. ‘ser colló’ és ‘ser curt d’enteniment o mancat d’energia’. 

11. Notau que estan parlant d’una al·lota jove que anomenen ‘Maymona’, que segurament és 

una feminització del llinatge ‘Maimó’. 

13. Si Roca té quatre menors, és a dir, quatre fills quan escriu el poema, ha de ser després del 

1796, moment en què nasqué el quart fill, la primera de les dues Aines. Així, docs, podem 

suposar que aquest poema és posterior a 1796. 

14. ‘donar corona’ és ‘prendre la primera tonsura clerical’ (DCVB, III: 560). S’ha 

d’interpretar en el sentit de no voler canviar l’opció que ja té feta. 

22. ‘màxime’: ‘sobretot o a causa de’ (DCVB, VII: 314); ’entre duas foscas’: quan comença a 

fer fosca i a venir la nit (DCVB, VI: 20); aquest vers s’ha d’interpretar en sentit figurat. 

23. ‘espolsar les mosques’: ‘atupar algú’. 

24. ‘menjar es meu plat’: esser molt amic (DCVB, VIII: 651). 

26. El ‘dau’ es deu haver de relacionar amb l’atzar o el destí. 
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29. ‘fer dos’: ‘donar una impressió visual falsa’. 

32. repulsis: deuen significar notes de rebuig, intents de no pensar en un tema. 

33. libellos: ‘libells’: escrits de demanda (DCVB, VI: 456), en aquest cas de ‘repudi’, és a 

dir, de rebuig de la muller pròpia (DCVB, IX: 394). 

34. xusca: ‘graciosa’; surt en altres poemes; marmota: ‘dona malgirbada o que fa gestos 

exagerats’ (DCVB, VII: 256).  

38. Elich: ‘alich’, ocell aquàtic (DCVB, I: 509). 

46. empixonar: ‘irritar’ (DCVB, IV: 798). 

47. xav-o anar: deixau-ho anar. 

57. goda: significa peresa; ‘godà’ deu voler dir pererós (DCVB, VI: 324). 

61. pintiparada: ‘adequada, ben proporcionada’ (DCVB, VIII: 591). 
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      [59] 

 

PER PRÒLEG DE UN PRONÒSTICH ENCARE QUE NO SE POSÀ PER TEMOR QUE 

TENGUÉ LO IMPRESOR; FÉU LO A[UTO]R ESTE ROMANS: 

 

   Callau, que no s’i ententen, 

   profetas de l’añ pasat. 

   No veis que mai serà manco? 

   Que mos heu de xeringar? 

  5 Ya és bon cuento venir-mos 

   ab lo ramell de tot l’añ, 

   de dir que tot va a través 

   y que no heu endevinau. 

  Que han de sortir los quijotes, 

10 panxa darrera y devant, 

  si per bé qu·adresen tots, 

  no torsen las voluntats. 

  Qu·has de curar tu aquest asa, 

  qu·ab una t’ha d’afollar? 

 15 Qu·has d’aguantar la columna, 

  si et cau damunt es parral? 

  Morabet de port Estora, 

  t’u pagarà poy inflat? 

  Que vols qu·het llevem se capa 

20 y vejem qu·hey ha devall? 

  Qu·hem de fer que cada mes 

  surta un covet embriach, 

  si s’apaga a ell matex 

  al punt que mos vol tocar? 

25  Concedo que las al·lotas,  

  els darrers dias faran 

  las matexas alemandas 

  sens por de rómper-se es bras. 

  Las matexas cuatra caras, 

30 xep-a-xeps de tot un ball 

  y, en el copeo, mudanzas, 

  qui s’aurían de mudar. 

  Un pic que se mare heu veu, 

  qu·hey pot haver res de mal? 

 35 Saps tu si aquells petrimetres 

  estan tots petrificats? 

  Concedo qu·en la Cuaresma 

  no són Tots Sants, ni tots blanchs. 

  No val més veure un hipòcrit, 

40  que veure un porch dins es fanch? 

  Tu diràs que las palmetas 

  que duim es Dia del Ram, 

  ab son primor no edifícan 

  sols en pensar qui las fa? 

 45 Transent qu·aquell de la ploma, 
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  vaye a l’aire el Dijous Sant, 

  si serca, sercant iglésias, 

  las qui no pot visitar. 

  Què hey fa que rall la señora, 

50 tant com la prosesó pas, 

  si se criada no menja? 

  Per axò li dónan banc? 

  Que saps tu què signifícan, 

  a Pasco, es Pancaritats, 

55  per dir que s’i fan panadas 

  qui no es poden destapar? 

  Qu·hey fa que es dia del Corpus 

  súrtan de matí els gegants, 

  si molts dels qui van darrera 

60  són més de paper picat? 

  Concedo qu·els vuit capvespres 

  com unas firas seran, 

  de ninas y de peynados, 

  y criadas as portal. 

65 Si, a Sant Juan y Sant Pera, 

  no saben si hey ha tals sants, 

  en seguir es bojiot 

  yo no sé com l’han de errar. 

  Ja seria bo qu·un pare 

 70 aquestas nits se trobàs, 

  a sercar el privilegi, 

  de dar llecència en blanch. 

  Ay, beneits, voltros voldríeu 

  qu·aquell, d’estiu, se n’anàs 

75  a la Rambla ab se muller, 

  al pas que té qui·l descans! 

  No veus qu·aquell que va ab ella 

  tot lo dia hey és estat! 

  Ya seria bona espècia 

 80 qu·al vespre hagués de modar. 

  Si es rellotje no s’atura 

  al punt serem a Tots Sants. 

  Y als Morts? Veurem moltas misas, 

  y guardar d’ohir-ne cap. 

85 Dine y muda registre, 

  qu·és menester fer estrai, 

  perquè els jonois no supuren, 

  y qu·el fum surta del cap. 

  Ara hem surts en la negrilla 

90  de matines de Nadal, 

  si escupen fora se trona 

  es músichs com han sopat? 

  Que sia propi o repropi, 

  axò t’ha de destorbar? 

95  Fe’t el conte qu·és un loco 
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  qui dins la yglécia és entrat. 

  Al·lots, ell no teniu geni, 

  que vos heu d’aniquilar? 

  Qui l’ha feta que l’angrons 

100 y el darrer ya tancarà. 

  Qu·heu d’anar cercant remeis 

  a un malalt malcriat, 

  qui dirà que són matsinas 

  y un procés vos ne farà? 

105 Guardar el número hu, 

  qu·axò està en tal estat, 

  que per pujar a galliner, 

  no és menester fer es gall. 

  Menje y seu a la paltrona, 

110 y a tot digues: «Bé està», 

  y het diran homo de bé, 

  en que merescas penjar. 

  Si het vénen a dur floretas 

  y sempre insistex la part, 

115 fe-y mesclar una señora, 

  y no podràs quedar mal. 

  Esto és lo qu·he sentit dir, 

  y que molts han escoltad, 

  si lo entens al revés, 

 120 crec que més heu entendràs. 
 

Manuscrits A (VII, 171-172) i B (MP, III, 494). El text es basa en A. Vidal 1971: 200-205.  

Imprès:  Comas 1972, VI: 455, transcriu els versos inicials. 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: tengué: B: «tingué»; romans: B: «romanç». 1. s’i: B: «s’y». 2. añ: B: 

«añy». 3. mai: B: «may». 6. añ: B: «añy». 8. no heu: B: «no·u». 9. que han: B: «qu·han». 

10. darrera: B: «derrera». 11. qu·adresen: B: «que adresen». 13. asa: B: «ase». 16. 

damunt: B: «demunt». 19. qu·het: B: «qu·et». 20. qu·hey: B: «que hi a». 22. covet: B: 

«couet». 25. al·lotas: B: «atlotas». 26. darrers: B: «derrers»; faran: B: «feran». 29. cuatra: 

B: «cuatre». 31. el: no és a B. 32. qui s’aurian: B: «que s’haurian». 33. pic: B: «pich». 34. 

qu·hey: B: «qu·ey». 46. vaye: B: «vaje». 47. serca: B: «cerca». 50. prosesó: B: «procesó». 

52. banc: B: «blanc». 55. s’i: B: «s’y». 56. poden: B: «poren». 57. qu·hey: B: «que·y»; que 

es: B: «qu·es». 58. súrtan: B: «surten». 59. darrera: B: «derrera». 65. Sant: B: «San». 66. 

hey: B:«hi a». 67. bojiot: B: «bogiot». 68. yo: B: «jo»; l’han de errar: B: «s’han d’errar». 

69. qu·un: B: «que un». 73. voldríeu: B: «voldríau». 78. dia hey: B: «dia·y». 80. modar: B: 

«mudar». 84. ohir-ne: B: «oir-ne». 85. Dine: B: «Dina». 88. qu·el: B: «que el»; surta: B: 

«surte». 89. Ara hem: B: «Are em». 96. la yglécia: B: «l’iglésia». 97. al·lots: B: «atlots». 

100. darrer B: «derrer». 107. galliner: B: «galiner». 109. paltrona: B: «poltrona». 111. het: 

B: «et». 118. escoltad: B: «escoltat». 120. heu: B: «eu». 

 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: durant el segle XVIII els pronòstics publiquen pròlegs o resums glosats del 

que serà l’any venidor, basats en les anècdotes esdevingudes durant l’any que s’acaba i 

estructurats a partir de les festivitats religioses; aquest pròleg a un pronòstic de Roca és, 

precisament, una narració d’anècdotes que han passat a diversos personatges i que devien 

circular de boca en boca entre la societat ciutadana. Segurament l’impressor no volgué editar 
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aquest pròleg per la duresa amb què Roca tracta els protagonistes d’aquestes anècdotes no 

sempre fàcilment reconstruïbles. 

1. no s’i entenen: s’hi entenen, en el sentit de ‘no poden conversar amb tanta gent que parla 

alhora’. 

4. xeringar: s’ha d’entendre en sentit figurat, ‘molestar’ (DCVB, X: 929). 

5. cuento: vegeu la nota a [12], vers 8è. 

7. anar a través: ‘anar malament’ (DCVB, X: 465). 

9. quijote: castellanisme per «quixot»; vegeu la nota a [33] vers 58è. 

14.afollar: ‘ferir’ (DCVB, I: 262). 

17. Morabet: ‘morabit’: ermità mahometà (DCVB, VII: 564). Port Estora: indret no 

localitzat; interpretam aquest ser un ‘Morabet de port Estora’ en el sentit de ‘no ser ningú 

important’.  

18. llegiu ‘t’ho pagarà poll inflat?’ 

22. ‘covet’ llegiu ‘coet’. 

26. darrers dias: el Carnestoltes (DCVB, IV: 22). 

27. alemandas: ‘ball entre dues persones usat a Espanya’ (DCVB, I: 472). 

30. xep-a-xep: paraules dites en veu molt baixa a l’orella d’algú. 

31. copeo: ‘ball popular mallorquí mogut, semblant a la jota’ (DCVB, III: 498); les 

mudanzas són un pas del copeo (DCVB, VII: 636). 

35. petrimetre: ‘home excessivament remirat en el vestir i adornar-se’ (DCVB, VIII: 532). 

41. palmetas: es refereix a les palmes o rams que es duen a beneir el Dia del Ram. 

47. sercant iglésies: durant el Dijous Sant a les esglésies, per celebrar la institució de 

l’Eucaristia, exposen el Santíssim enmig de flors i altres ornaments; tot aquest decorat 

s’anomena ‘casa santa’ (DCVB, III: 2). Hi ha el costum de visitar esglésies; l’expressió 

‘cercar esglésies’ es deu referir a això. 

52. Llegiu ‘doncs, per això li donen blanc?’. Sembla més oportuna la solució que dóna a 

aquest mot el manuscrit B: blanc: es refereix a un tipus de menjar: greix, xulla o bé un 

embotit de porc semblant a la sobrassada (DCVB, II: 509). 

54. Pancaritat: repartiment de pa que les famílies riques feien als pobres el dia enterior a la 

festa de l’Àngel; actualment fa referència a les berenades que es fan a Mallorca l’endemà de 

Pasqua i que tradicionalment es feien el dimarts de Pasqua (DCVB, VIII: 173). 

55. panada: pasta cuita de farina en forma de recipient tapat que conté carn, peix o verdura 

(DCVB, VIII: 170); a Mallorca és costum de menjar-ne per Pasqua. En aquest text, el terme 

ha de ser pres en sentit figurat. 

58. els gegants: sembla que a la festa del Corpus sortien els gegants, dimonis i cavalls 

cotoners. Vegeu la referència a [35], vers 13, en què s’explica que els gegants surten a la 

processó del Corpus de Ciutat fins l’any 1781. El poema, per tant, s’ha d’escriure 

necessàriament abans d’aquesta data. 

63. peinados: castellanisme. 

65. Les festes de Sant Joan i Sant Pere són el 24 i 29 de juny. 

67. bojiot: «bugiot»: ‘avalot, conjunt confús de crits i soroll’ (DCVB, II: 721). 

90. Matines: missa que se celebra abans de la mitjanit de la festa de Nadal (DCVB, VII: 

305). 

95. loco: vegeu la nota a [21], vers 13è. 

99. qui l’ha feta que l’angrons: es diu per indicar que cadascú ha d’assumir les 

responsabilitats que té (DCVB, IV: 975); el sentit literal del refrany seria que qui ha tingut un 

infant que el gronxi. 

105. guardar el número hu: aquesta expressió, que no localitzam en cap dels registres de 

locucions consultats, també apareix a [16], vers 16è; el seu significat s’ha de deduir pel 

context. 

109. seure a la poltrona: ‘estar assegut amb gran comoditat’ (DCVB, VIII: 715). 

 

 

COMENTARI: 

El poema [59], Callau, que no s’i entenen, és un pròleg a un pronòstic que no s’arribà a 

imprimir segurament a causa de les referències que hi fa Roca a anècdotes succeïdes en 

cadascuna de les festes de l’any anterior al que s’ha de pronosticar. Els pronòstics són 

calendaris que es comencen a imprimir a Mallorca durant el segle XVII amb l’objectiu de 

conjecturar el temps i les collites de l’any entrant; a Mallorca són en català fins l’any 1773. A 

partir d’aquest moment, i com que abans de ser impresos passaven la censura eclesiàstica, el 
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bisbe Díaz de la Guerra l’any 1772 féu obligatori el compliment de la Reial Cèdula de 1768 

sobre l’ús del castellà i s’hagueren d’escriure en «el grotesc castellà de Mallorca». Aquesta 

informació permet datar el poema de Roca que, en tot cas, ha de ser anterior al 1773. Aquesta 

dada és confirmada pel fet que, com s’explica als versos 57è-60è, a la processó del Corpus 

sortien els gegants que foren prohibits a partir del 1781 (vegeu la referència a [35], vers 13è). 

Quant al canvi d’idioma dels pronòstics, Amorós recull al seu noticiari aquesta ordre: «Dit 

any manà el bisbe, don Juan Díaz de Guerra, que los pronòstichs fossen en castellà» (Simó 

1983: 63). En relació als pròlegs dels pronòstics pateixen una notable evolució entre els 

segles XVII i XVIII que consisteix en «un retrocés del contingut astrològic i un avançament de 

contingut i forma populars» (Simó 1979: 53). A partir de la segona meitat del segle XVIII, a 

més, es reprèn la narració sumària d’anècdotes o notícies que cada vegada esdevé més 

popular. S’adopta la codolada com a esquema estròfic dels pròlegs, que en molts de casos és 

la part dels pronòstics que manifesta més clarament la capacitat creadora dels seus autors, 

que podien ser o bé glosadors o bé poetes d’una major formació literària que adoptaven 

aquest estil tan marcadament popular. Guillem Simó, fent referència als pròlegs, afirma que 

«una gran part de les codolades i les cobles pronosticals constitueixen una descripció 

cronològica de l’any folklòric (Nadal, Carnestoltes, Quaresma, fires populars, etc.), en què 

tots els esdeveniments, ja prou coneguts per tothom, són anunciats hàbilment en forma de 

profecia. L’aspecte augural, purament fingit, queda ja totalment descartat dins aquest 

pronòstic» (Simó 1979: 60). 

El poema de Roca se circumscriu plenament dins aquesta línia, i suposa una descripció 

burlesca del que passarà durant tot l’any venidor. Roca estructura el poema a partir de les 

festes populars i religioses del moment, ja que aquest era el calendari que es devia seguir 

durant la seva època vital. L’any es dividia en base a una sèrie de festes que es repetien 

anualment; aquestes festes tenien alguna manifestació popular al carrer i, per tant, suposaven 

una trobada entre les diverses persones que conformaven la societat; és per això que Roca pot 

descriure en cada cas què faran els personatges dels quals fa befa en el transcurs d’aquestes 

celebracions, tot relacionant-ho amb el que ja devien haver fet durant l’any anterior. 

Segurament és per això, per la crítica a determinades actuacions de persones d’identitat 

encoberta, que l’impressor no gosa publicar el pròleg. Aquestes festes entorn de les quals 

s’articula la narració són: els darrers dies (vers 26è), la Quaresma (vers 37è), el dia del Ram 

(vers 42è), el Dijous Sant (vers 45è), Pasqua i els Pancaritats (vers 54è), el Corpus (vers 57è), 

els vuit capvespres (vers 61è), Sant Joan i Sant Pere (vers 65è), l’estiu (vers 74è), Tots Sants 

(vers 82è) i Nadal (vers 90è). 
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   [60] 

 

SE DESIDEX EL PROBLEMA DE QUAL ÉS MÉS LLÉPOL EL QUI BUFA O 

EL QUI SE CREMA. DÈCIMAS: 

 

Sol proposar-se un problema 

a los doctas menjadors: 

verbo, qual és més golós, 

el qui hei bufa o el qui se crema? 

5 Mes, atanent al sistema 

y reglas de la més fina 

y  moderna golosina, 

el meu prudent paladar, 

que molt més llépol serà 

10 el que hey bufa, determina. 

    

Perquè diu que li parex 

(salvo sempra el gust millor) 

que més gusta del sabor 

el qui més asaborex. 

15 D’aquí, después, argüex 

al qui aquell qui s’és cremat, 

per menjar atropellat, 

manco asaborir heu volia, 

ergo més llépol seria 

20  aquell qui hey hagués bufat. 

 

Un bon golós sap molt bé 

que si la llengo es bofega, 

después tot quant menj o bega, 

trobarà que gust no té. 

25 Ya sap, pues, que li convé, 

en tenir un plat calent, 

bufar espès y rabent; 

pues si vol ser masa llest, 

per tenir un gust més prest, 

30  per un gust en perdrà cent. 

 

Mes aquell qui no advertex 

lo que perden creman-se, 

y sens asegurar-se 

tota se boca es salsex, 

35 ni el nom de llépol merex, 

ni l’ofici de golós, 

perquè si un poc heu fos 

sabria ab la esperiència 

que un patit de paciència 

40  sol fer es menjar més gustós. 
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Un argument pots formar 

per dur tots los meus a l’orsa, 

mes, no hem farà tanta forsa 

com la que patí Thamar; 

45  pues sols hem pots objectar 

qu·aquell qui s’és socorrad, 

anava més afanat; 

y en cualsevol cosa sia, 

el qui hey té més llepolia, 

50  sempre hey va més aviat. 

 

Esta regla general, 

per bé que el teu cap culetx, 

no farà que no flaquetx, 

sempre in re golosinal; 

55  perquè un llépol menestral, 

y en axò esperimentad, 

si a pendre es veu presisat 

algo que no li agrada, 

ab un glop o bosinada, 

60 en lo punt s’o ha esvergad. 

 

Però quant ell té devant 

una gola a son alou, 

fent com qui bufa en es brou, 

un poc lo està contemplant, 

65 y después d’en tant en tant 

en tasta cualque bosí, 

sens sesar d’asaborir, 

y sens atropellar-se, 

volent que fins que estàs ple 

70  aquell ple no tengués fi. 
 

 

Manuscrits A (VII: 135-136), C (XII: 303) i D. Vidal 1971: 135. El text es basa en A. Aquest 

poema també es publica al Diari de Buja, núm 15, pàg. 72, de dia 21 d’abril de 1813. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  
Encapçalament: desidex: C: «desideix». D: «decideix»; el qui bufa o el qui se crema: D: «el 

qui se crema o el qui hey bufa»; dècimas: D: «en estas dèzimas». 

2. doctas: D: «doctes». 4. hei: C: «ei» i D: «hey». 5. atanent: D: «atenent»; sistema: D: 

«cistema». 11. perquè: D: «perca»; parex: D: «pareix». 12. sempra: C: «sempre». 14. 

asaborex: D: «assaboreix». 15. d’aquí: D: «de aquí»; arguex: D: «argueix». 16. s·és: D: «se 

és». 17. menjar: D: «manjar». 20. hagués: D: «agués». 22. llengo: D: «llengua». 23. menj: 

C: «menja» i D: «menx». 24. trobarà: D: «troberà». 25. ya: B: «ja»; convé: D: «combé». 28. 

masa C: «mase». 30. en: D: «hen»; pendrà: C: «perdrà». 31. aquell: D: «aquel»; advertex: 

D: «adverteix». 32. Perden creman-se C: «pèrdan cremant-se». 33. asegurar-se: D: 

«assegurar-se». 34. es: C: «se»; salsex: D: «salseix». 35. merex: D: «mereix». 36: l’ofici: D: 

«lo ofici». 37. poc: D: «poch». 38. esperiència: D: «experiència». 39. patit: C: «petit». 40. 

es: C i D: «el»; més: no és a D. 43. farà: C: «ferà»; forsa: C: «forza»..46. qu·aquell: D: «que 

aquell»; s·és: D: «se és»; socorra: C: «socorrad». 47. Cualsevol: C: «qualsevol». 52. que el: 

C: «qu·el»; culetx: D: «culeix». 53. farà: C: «ferà». 56. esperimentad: D: «experimentat». 

63. es: D: «el». 64. poc: C: «poch»; lo: D: «la». 65. d’en: D: «de». 66. qualque: C i D: 
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«cualque»; bosí: C: «bossí». 67. cessar: D: «sesar»; d’asaborí: C: «de asaborir» i D: «de 

asseborir». 68. sens: D: «sense». 

 

 

ANOTACIÓ: 

3. verbo: ‘és a dir’ (DCVB, X: 726). 

19. ergo: ‘per tant’ (DCVB, V: 134). 

34. ‘salsir-se’ significa ‘cremar-se’ (DCVB, IX: 699). 

41. argument: ‘glosada narrativa per explicar tots els esdeveniments de l’any finit’ (DCVB, 

I: 859). 

42. ‘anar a l’orsa’: anar malament (DGLC: 1324). 

44. Thamar és un personatge bíblic que surt al Llibre del Gènesi.  

52. culetx: ‘culejar’, en aquest cas, s’ha d’interpretar com a sinònim de ‘cavil·lar’.  

54. in re: ‘en matèria’. 

58. algo: castellanisme documentat a començament del segle XX. Podria tractar-se d’una 

primera documentació (DCVB, I: 502).  

60. esvergat: d’«esvergar» o «envergar»: ‘posar, pegar; llançar’ (DCVB, V: 619). 

62. ‘Tenir una gola a son alou’: significa tenir la possibilitat de alguna llepolia que es menja 

per gust i no per necessitat. (DCVB, I: 201). 

 

COMENTARI: 

El poema [60], Sol proposar-se un problema, és un poema humorístic escrit a partir d’alguna 

anècdota graciosa. Resulta difícil de datar: la seva publicació al Diari de Buja, el 25 d’abril 

de 1813 –recordem que Roca va morir el 13 de maig d’aquest mateix any– pot no tenir 

relació amb l’any d’escriptura ja que aquest tipus de publicacions solen incloure poemes 

d’aquesta mena de manera espontània. En relació al de Roca sembla que ha de ser així perquè 

va precedit de les paraules següents: «Un poeta mallorquí decidex es problema sobre ¿qual és 

més llépol, es qui se crema o es qui hey bufa? Servescan aquéstas dècimas per lectura 

espiritual en el temps que se fa es pancaritat»  
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      [61] 

 

UN AÑY, DEL MES DE MAX, SE BUYDAREN UNAS SECRETAS DE CASA DE LO 

AUTOR, Y SE FÉU UN CLOT CUADRAT EN LO HORT PER POSAR LO QUE SE TREGUÉ. 

QUARTILLAS. 

 

 Troban-se un añ masa plena, 

 per ser estad añ d’esplet, 

 la qui ambos secsos admet, 

 y comuna s’anomena. 

 

 5 Buydar-la determinaren 

 los catedràtics de l’art, 

 y una nit, esent ya tard, 

 a ecsecutar-lo es posaren. 

 

 Daren estos per rahó, 

10 que perquè de max ya era, 

 per buydar esta casera, 

 no hey hauria tems millor. 

 

 Tregueren una mel tal, 

 que qui la veu tan perfecta, 

15 no creu de beya ser feta, 

 sinó de cul racional. 

 

 Bons efectes ha causat, 

 esta suave substància, 

 fent cagar ab abundància 

20 cualsevol cul apiñat. 

 

 Si en los budells és entrada, 

 de cualque ventre embosat, 

 al punt per el seu forat, 

 la siquiola ha escurada. 

 

25 Y la cantidad tanta era 

 de brescas, que se tragué, 

 qu·un serefex se va fer, 

 per no càbrer dins salsera. 

 

 Si l’embàrcan, se’n podrà 

30 carregar un bon baxell, 

 y si en queda fora d’ell, 

 prest despetxada estirà. 

 

 Que yo may enganaré 

 aquell qui comprar en voldrà 

35 y, si tant vol, hey podrà, 

 aficar el dit primer. 
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 Y no m’enfadaré jens, 

 si algun content no s’està. 

 Si li cau bé, s’ho beurà; 

40 si no, qu·heu prenga a las dents. 
 

 

Manuscrit A (VII, 143-144), C (XII, 312) i H; el text es basa en A. Vidal 1971: 153-154.  

Imprès: Miralles 2006: 202-203. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

Encapçalament: a C és més extens: «A mas de las poesias antesedentes, y de las que se hallan 

en el tom. 6º de estas misceláneas, compuso el espresado doctor don Guillermo Roca, otras 

muchísimas que componen unos tres tomos. Entre altres las siguents quartillas que 

compongué quant se buidaren las secretas de la sua casa, fent un clot quadrat en lo hort per 

posar lo que se tragué». del: H: «en»; max: H: «maig»; de casa. no és a H; tregué: H: 

«tragué». 1. añ: H: «any». 2. estad: C i H: «estat»; d’esplet: C i H: «de esplet». 3.secsos: H: 

«sexos». 5. buydar-la: C i H: «buidar-la». 7. esent ya tard: H: «essent ja tart». 8. ecsecutar-

lo: H: «executar-lo». 10. max ya: C: «maix ya» i H: «maig ja». 11. buydar: C i H: «buidar». 

12. tems: H: «temps». 13. tregueren: C: «tregueran». 17. efectes: C:«efectas». 22. cualque: 

C i H: «qualque». 26. brescas: C: «bresques»; tragué: C: «tregué».  27. qu·un serefex: C: 

«qu·un safrex» i H: «que un sefreix». 29. l’embàrcan: H: : «la embàrcan». 30. carregar: H: 

«carragar»; baxell: H: «vaxell». 31. en: H: «hen». 32. despetxada: H: «despetchada». 33. yo: 

H: «jo»; may: C: «mai». 34. voldrà: H: «volrrà». 37. m’enfadaré: H: «me enfadaré». 38. 

s’està: H: «n’està». 39. s’ho: H: «so». 40. q·heu: H: «que heu»; prenga:: no és a C. 

 

 

ANOTACIÓ:  

Encapçalament: secretas: ‘latrines’ (DCVB, IX: 782). 

4. comunas: ‘lloc excusat on es fan les defecacions’ (DCVB, III: 368). 

11. casera: ‘rusc d’abelles’ (DCVB, III: 20). 

15. Llegiu ‘d’abella ésser feta’. 

18. suave: castellanisme 

27. seferex: en el sentit de ‘safareig’, ‘dipòsit’. (DCVB, IX: 321). 

40. ‘prendre a les dents’: ‘prendre una cosa amb decisió’ (DCVB, IV: 129). 

 

 

COMENTARI: 

 

Es tracta d’un poema de circumstàncies que intenta posar una nota graciosa al fet de buidar 

les latrines de casa de l’autor. Roca compara el que se’n tragué amb la mel, donant així lloc a 

un poema desvergonyit compost per deu quartetes.  



 389 

     [62] 

 

PINTURA RIDÍCULA DE EQUÍVOCOS AB LA SIGUENT CODOLADA: 

 

   Tots es dexebles de Ardício 

   y escultors, 

   si no tenen es cul tos 

   de fer moneas, 

  5 y altras figuras feas, 

   cuartas de vi, 

   venga a mirar aquí, 

   ab tant de nas, 

   el retrato que yo fas 

  10 de m’estimada. 

   Alerta, que la jornada 

   vol comensar. 

   Son cap, primer, vull pintar, 

   qui el meu embuia; 

  15 no és, pues, son cap, cap de guya, 

   ni d’arengada, 

   ni de pesa mal jugada, 

   ni és Capdepera, 

   ni cap de Cala Figuera, 

  20 lloc de bonanza, 

   ni cap de Bona Esperanza, 

   pues no l’hem dóna. 

   És, sí, el cap d’esta mosona 

   de tal perfil, 

  25 qu·hem fa perda es cap des fil, 

   en pensar-hi. 

   El seu coll asuaquí 

   vull copiar: 

   no és, pues, son coll de casar, 

  30 ni de brocal, 

   dels Carts Borts, de l’Hospital, 

   ni d’en Rebasa, 

   ni de can Coll, de tal trasa, 

   qu·en pensar ab ell, 

  35 hem fa bullir es servell 

   a trencacolls. 

   Los seus uis són uis de polls, 

   o de gallinas, 

   tots farsits de perlas finas, 

  40 orientals, 

   del ponent, un de los cuals, 

   és uy astret; 

   l’altre, del jipó, és uyet, 

   veyau qu·hei deis. 

  45 Ni són àngel sos cabeis, 

   ni confitats, 
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   però estan tan pentinats, 

   com un serret. 

   Hem parex el seu naset, 

  50 de carretó; 

   no és ell de Roma, enperò 

   parex el papa: 

   si no el mocador qui el tapa, 

   ja heus ho dirà. 

  55 La seua pipella està 

   tan encarnada, 

   que parex qu·està criada, 

   qual foc encès. 

   La seua seya negra és, 

  60 pues fa rayeta. 

   És se boca de escopeta, 

   yo dich que no, 

   qu·és devant boca, sinó 

   de forn o pou. 

  65 Escoltau, ara qu·ey sou, 

   perquè·hei importa. 

   La seua barra és de porta, 

   o de torrons; 

   tocau, marcau, dos miñons, 

  70 que barras fa. 

   Se llengo és de tafetà, 

   o de campana, 

   pues l’oven de bona gana, 

   vius y difunts. 

  75 Ses dents, de clau de tres punts, 

   d’en Barralet, 

   o són de Serra Goyet, 

   batle des pla. 

   És el seu bras, bras de mar 

  80 perquè l’aguanta; 

   el bras del rey no l’espanta, 

   ni cap soldad, 

   y és que té el bras vedat, 

   o de cadira. 

  85 Si un se perd y la mira 

   ya està perdut. 

   És se mà de gama ut, 

   per foradar. 

   De son cos, mix cos en fa, 

  90 perquè l’aprima; 

   per axò no menja prima 

   de la guiterra, 

   pues vol fer ansa de gerra. 

   La seva cama 

  95 és cama d’ase qui brama; 

   per ser tan dreta, 
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   de banqueta; de xuyeta 

   o fariseu. 

   El seu peu hem dóna peu 

  100 de ja acabar, 

   perquè no puc encontrar, 

   per bé qu·hem cans, 

   ninguns peus o consonans, 

   per pintar-lo. 

  105 Y axí més val dexar-o, 

   per l’añy qui ve. 

   Fet als trente-vuit, fabrer, 

   de l’añ pasat. 
 

 

Manuscrits A (VII: 144-146),  B (III: 485-486) i D (encara que només hi apareixen els 

primers cinquanta versos); el text es basa en A. Vidal 1971: 155-158.  

Imprès: Miralles 2006: 203-206. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

1. es: B: «els» i D: «los»; dexebles: D: «dexeblas»; de Ardício: B: «d’Arcídio». 3. es: D: 

«el». 5. altras: B: «altres». 6. cuartas: B: «quartas». 9. yo: B i D: «jo». 10. m’estimada: D: 

«me estimada». 14. embuia: B i D: «embuya». 16. d’arengada: D: «de arengada». 17. pesa: 

D: «pessa». 20. lloc: D: «lloch»; bonanza: B: «bonansa». 22. l’hem: D: «la·m». 23. es: D: 

«el»; d’esta: B i D: «de esta». 25. perda: B i D: «perdre»; es: D: «el»; des: D: «del». 29. 

Casar: B: «Cassar». 33. trasa: B: «trassa». 34. qu·en: B i D: «que en». 35. es: D: «el». 37. 

uis : D: «ulls». 39. farsits: D: «fersits». 42. uy astret: D: «uy estret». 43. jipó: D: «gipó». 44. 

veyau qu·hei: B: «veau q·ey» i D: «veyau que hey»; deis: D: «deys». 45. Ni: D: «No»; 

àngel: D: «d’àngel»; cabeis: D: «cabeys». 49. hem: B: «em»; parex: D: «pereix»; naset: D: 

«neset». 51. enperò: B: «emperò». 54. heus: B: «ens». 58. qual foc: B: «cual foch». 61. se: 

B: «sa». 65. qu·ey: B: «qu·hei». 66. perqu·hei: B: «perquè». 85. perd: B: «pert». 86. ya: B: 

«ja». 87. se: B: «sa». 89. mix: B: «mitj». 101. puc: B: «puch». 108. añ: B: «añy». 

 

 

ANOTACIÓ: 

 

Encapçalament: equívocos: es refereix a l’equívoc, figura literària consistent a crear 

ambigüitat semàntica; de fet, el poema es troba construït a partir de sèries d’equívocs. 

3. ‘tenir es cul tos’: llegiu ‘tenir el cul pelat’; fa l’equívoc amb ‘escultors’. 

4. ‘fer moneas’: ‘fer mones’: ‘fer ganyotes’ (DCVB, VII: 530). 

5. feas: castellanisme introduït a la llengua catalana durant el segle XVI (DCVB, V: 798). 

6. ‘quarta’: ‘mesura de líquids’ (DCVB, IX: 22) 

9. retrato: castellanisme introduït a la llengua catalana durant el segle XVIII (DCVB, IX: 

448). 

11. jornada: ‘representació, part d’una obra dramàtica’ (DCVB, VI: 769). 

14. Llegiu ‘embulla’. 

15. Llegiu ‘agulla’ 

18. Capdepera: Roca juga amb l’equívoc ‘cap de pera’, però en aquest cas ha de tractar-se 

del topònim per tal de continuar l’esquema del poema. 

19. Cap de Cala Figuera: topònim mallorquí localitzat al municipi de Calvià. 

25. ‘fer perdre el cap del fil’: ‘tenir un pensament obsessiu’ (DCVB, V: 868). 

29-32. En aquests versos juga amb el significat polisèmic del terme ‘coll’. 

29. «coll de caçar» o «caçar a coll»; ‘coll’: ‘espai estret entre dos arbres per on solen passar 

els tords (...), on els caçadors paren els filats per agafar-los’ (DCVB, III: 288) 

30. brocal: ‘coll de pou o de cisterna’ (DCVB, II: 676) 

31. Roca es refereix a la toponímia menor de Mallorca: Coll dels cards. 

32. Coll d’en Rabassa: nucli del municipi de Palma. 

36. ‘a trencacoll’ significa ‘decididament’ (DCVB, X: 485). 
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42. Roca en aquest vers juga a fer un equívoc amb els termes ‘ull estret’ i ‘ullastret’: ‘ullastre 

petit’. 

43. gipó: peça de vestir amb mànegues i cenyida al cos que cobreix des dels muscles fins a la 

cintura. Els ‘ullets’ del gipó són els traus per on es passa una cinta per fermar-lo (DCVB, VI: 

293). 

49-50. ‘nas de carretó’: ‘nas de forma cònica’ (DCVB, II: 1063). 

59. seya: llegiu ‘cella’. 

60. rayeta: dialectalisme per ‘ratlleta’; ‘fer ratlleta’ significa ‘fer escaló’ (DCVB, IX: 170). 

62. Roca segurament juga a fer un equívoc amb les formes ‘que no’ i ‘canó’ en referència al 

de l’escopeta esmentada al vers anterior. 

70. ‘fer barres’ vol dir ‘resistir-se’ (DCVB, II: 230). 

71. tafetà: tela fina de seda (DCVB, X: 100). 

73. oven: llegiu ‘ouen’ del verb oir. 

77. Serra-Goyet és un cognom documentat a l’època a la comarca del Pla de Mallorca. 

Alguns dels seus membres varen ser notaris de Palma a l’època de Guillem Roca (GEM, 

XVI: 159). 

79. bras de mar: ‘braç de mar’: ‘canal format per una estreta porció de mar que entra terra 

endins o resta entre la costa i una illa propera’(Diccionari de Geologia). 

86. gama ut: aquest terme també apareix al sonet XXVIII del volum de Poesies jocoses del 

rector de Vallfogona. El vers fa referència a la mà de Guido d’Arezzo, regla mnemotècnica 

usada per ajudar els cantants a llegir la música a primera vista. El terme ‘Gamma ut’ és un 

terme propi de la notació musical d’aquest sistema. 

89. En l’expressió ‘Mig cos en fa’ el significat del substantiu és el següent: ‘les dimensions 

normals de l’home (...) preses com a tipus de mida’ (DCVB, III: 618). 

91. prima: ‘la primera corda d’un instrument’ (DCVB, VIII: 875). 

92. guiterra: «El substantiu ‘guitarra’, en mallorquí i menorquí, experimenta el pas d’/á/ a /è/ 

de forma sistemàtica» (Puigros 2001: 109). 

89-93. La lectura d’aquests versos és la següent: el seu cos només la meitat del que li 

correspondria, perquè el fa aprimar; per això no menja ni tan sols una corda de guitarra i està 

tan prima com l’ansa d’una gerra. 

94-98. En referir-se a la cama de l’estimada, les metàfores són del tot hiperbòliques: com la 

cama d’un ase, com la cama rígida d’una banqueta. Fins i tot, gràcies al significat polisèmic 

del mot, (cama en el sentit de ‘relació d’origen o descendència envers d’una persona, 

localitat, etc. (DCVB, II: 868), l’estimada es relaciona amb xuetes o fariseus, entesos aquí els 

dos termes en sentit pejoratiu. 

99. En aquest vers, com passa al llarg del poema, l’autor juga contínuament amb la polisèmia 

i el doble sentit, en la línia de l’experimentalisme lingüístic. 

103. peu: s’ha d’interpretar com a sinònim de ‘vers’. 

107. L’autor situa la redacció en codolada en la inexistent data de 38 de febrer, per accentuar 

el to jocós de la peça. 
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    [63] 

 

LAS SIGUIENTES DÉCIMAS SON DEL D[OCTOR] D[ON] GUILLERMO ROCA, 

ABOGADO, NATURAL DE ESTA CIUDAD DE PALMA 

 

  Se escolà de Biniali 

  y es major de dragons, 

  s’esquinsaren es calsons, 

  en se nit jugant a l’ali. 

5  Se esvergaren da-li, da-li,  

  devuit lliures de cireras, 

  perquè duas forasteras, 

  que volían esser monjes, 

  engataren sis canonjes, 

10 devore es Forn d’en Carreras. 

 

  Es rector de san Marsal 

  y es conta Cabarrús, 

    en es camí de Jesús, 

    s’arrencaven un caxal 

   15 perquè es relator Nadal 

    menllevà una trompeta, 

    y un surtú de friseta, 

    que dexà es metje Avinent, 

    per publicar es testament 

   20 d’en Ramon de sa Llongeta. 

 

    Es metje de l’Hospital 

    va saltar dins es famer 

    per secuestrar es vidrier, 

    es Disapte de Nadal. 

   25 Y en Lloret de la Real, 

    pes gost, cuant l’abad no·l veya, 

    anave per dins Son Beya, 

    ab capot, guants y manguito, 

    perquè es prior de Llorito 

30 tenia un fich dins s’oreya. 

 

     Es dia de San Silvestre, 

     se dona de don Pau Sans 

 va tirar set escolans 

 cap avall per se finestra. 

35 Y yo ab en Jordi Ginestra, 

 pes camí de Portopí, 

 vaig encontrar es caputxí, 

 que havia tret se joya 

 y es sínodo de Pistoya, 

40 qu·anave ab calsons de lli. 
 

Manuscrits B (IV, 144) i C (XI, 567); El text es basa en C. Vidal 1971: 243. 
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APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: las siguientes décimas: C: «las dècimas siguents»; abogado: C: «advocat». 

8. esser: C: «eser». 9. canonjes: C: «canonges». 11. San: C: «Sant». 12. conta: C: «conte». 

18. Avinent: C: «Evinent». 20. sa: C: «se». 23. secuestrar: C: «sequestrar». 27. anave: C: 

«anava». 28. ab: C: «am». 30. fich: C: «fic». 31. San: C: «Sant». 34. finestra: C: «finestre». 

35. ab en: C: «amb en». 37. vaig: C: «vaix». 

 

 

ANOTACIÓ: 

1.Biniali: nucli del municipi de Sencelles (Mallorca). 

2.‘dragó’: ‘soldat de cavalleria pesada que duia sabre i arma de foc i lluitava tant a cavall 

com a peu’ (DCVB, IV: 590).  

4. ali: conjunt de tres cartes del mateix coll i de nombres consecutius en el joc de secansa 

(DCVB, I: 506). 

10. El Forn d’en Carreras es troba documentat a Palma l’any 1771 al carrer tradicionalment 

anomenat carrer del vi, i que actualment té el nom de General Barceló (Zaforteza 1987: I, 

336). 

11. L’església de Sant Marçal es troba al nucli de sa Cabaneta del municipi mallorquí de 

Marratxí. 

12. El comte Cabarrús és un financer espanyol d’origen francès que va influir en la política 

financera de l’Estat Espanyol. 

13. El camí de Jesús es troba situat a la ciutat de Palma. 

14. caxal: llegiu ‘queixal’. 

15. Es relator Nadal: relator: ‘lletrat que fa la relació dels expedients en un tribunal’ (DCVB, 

IX: 321); el ‘ralator’ Nadal surt en repetides ocasions al Dietari del DoctorFiol (Pons 1933: 

164). 

17. surtú de friseta: terme procedent del francès ‘sortout’ que consisteix en una peça de roba 

ampla i llarga, fins a la meitat de la cama, oberta davant i amb mànigues amples que 

protegeix del fred i de la pluja; la ‘friseta’ és una roba de llana, pelosa, generalment vermella 

o verda que serveix per a fer cobritaules, faldetes de davall, etc. 

18. Es metge Avinent: es deu tractar de Rafel Evinent, que l’any 1805 medica al carrer de can 

Rubí (Llabrés, I: 98). Una altra referència a la seva persona segurament és la que fa el Dr. 

Fiol al seu dietari per a dia 22 de gener de 1782, pàg. 8: «se han elegits diputats per fer el pla 

de rèdits de la sacristia (...): el Dr. Evinent, per Medicina». Aquesta mateixa obra esmenta 

aquest personatge en altres indrets amb referències semblants a l’anotada. Aquest mateix 

personatge figura al cens de Floridablanca l’any 1767 (Juan 1989: 152). 

20. En Ramon de sa Llongeta devia ser algun personatge contemporani de Roca. De fet, sa 

Llongeta era el nom d’un carrer de Palma que dóna a l’església de Santa Eulàlia i que 

actualment rep el nom de carrer de la campana; sabem que en aquest carrer, l’any 1785, hi 

havia cases amb corral i un hort que eren propietat de Ramon Güells Mir que podria ser «en 

Ramon de sa Llongeta» (Zaforteza 1987, IV: 127). 

22. famer: llegiu ‘femer’. 

25. El Monestir de la Real es troba dins el terme municipal de Palma. L’abat del següent vers 

deu ser el d’aquest monestir. 

26. pes gost: llegiu ‘per l’agost’. 

29. Llorito és un municipi de Mallorca. 

36. Portopí és un barri de la ciutat de Palma. 

37. Es podria referir al trinitari Miquel Ferrer. 

38. ‘treure la joia’: ‘obtenir un premi’ (DCVB, IV: 762). 

39. sínodo: castellanisme per ‘sínode’, ja documentat el 1620 (DCVB, IX: 924). El sínode de 

Pistoia fou convocat pel bisbe d’aquesta ciutat per consell del gran duc Leopold de Toscana, 

del 18 al 21 de setembre de 1786; aquesta data ens pot ajudar a datar el poema. 
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    [64] 

 

GLOSA AGUDA Y ESTRAVAGANT A IMITACIÓ DE LAS DE D[O]N TOMÀS 

YRIARTE, FÉU LO A[UTOR] AB LAS SIGUENTS DÈCIMAS: 

 

   S’escolà de Sant Matjí, 

   anà a veure se bugada, 

   que féu se jaya serrada, 

   a davora es Corp Marí. 

  5 Li sortiren a camí, 

   es rector des Seminari, 

   qui venia de Caymari, 

   y los tres Reys d’Orient, 

   qui bevien aigordent, 

10 devant cas misè Fornari. 

 

   Virgili, Sansó y Herodes, 

   anaren a Lluchmayor, 

   acompañats d’un violó, 

   ab un cotxo sense rodes. 

15  com veren aquestes modes, 

   es sastres y Sant Crespí 

   digueren: «Què feim aquí? 

   Anem-nos-ne al moment, 

   a veure si està content, 

  20 s’escolà de Sant Matjí». 

 

   Pasat aquest rebumbori 

   se volia confesar, 

   y no trobà capellà, 

   se dona de don Gregori.  

25 Li comparex Sant Libori 

   y li diu: «O, desditxada, 

   se camia t’has xapada». 

   Y per curar aquest mal, 

   prenint es ciri pascual, 

  30 anà a veure se bugada. 

 

   En es Castell d’Alaró, 

   Motesuma, lo gran rey, 

   revelà a Plínio el vey, 

   un secret de confeció. 

35  Vingué en aquest punt faraó, 

   en se parruca posada, 

   y fent-li gran barretada, 

   li demenà vint y un sou, 

   per veure es saynete nou, 

  40 que féu se jaya serrada. 

 

   Mentres axò va pasar 
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   se va sentir un gran renou, 

   y va ser un vermey d’ou, 

   que Júpiter li tirà. 

  45 «Vostè no pot ignorar», 

   li va dir en bon llatí, 

   «qu’ha de tocar es violí, 

   a se vega qu·hem de fer 

   en so marquès del Reguer 

  50 a davora es Corp Marí». 

 

   Per anar a festetjar, 

   en Martí de can Garau, 

   se posà un vestit d’esclau, 

   que li dexà el falso Cezar. 

55  per poder-lo acompañar, 

   com pesà per Son Verí, 

   l’amo des Forn d’en Seguí, 

   Tot es frares dels Sacors, 

   y també san Juan Pelós, 

 60 li sortiren a camí. 

 

   Per defensar conclusions, 

   es mut de ca n’Amengual  

   se féu llevar un caxal, 

   se camia y es calçons. 

  65 «Què són aquexas cansons? 

   Grandíssim estrafolari, 

   tens més que pesar el rosari, 

   y no ser tan atrevit!», 

   li digué tot enfurit, 

  70 es rector des seminari. 

 

   Es sajell y es vitigal 

   trataren un concordat, 

   per fer un Pancaritat, 

   a s’era de l’Hospital. 

  75 En es pinar de la Real, 

   a devora santa Eulari, 

   com anaven al calvari, 

   encontraren molt content 

   es barber de Puigpuñent, 

  80 qui venia de Caymari. 

 

   Un fill de la reyna mora, 

   va dir a un hermità 

   si el volia pantinar, 

   y li respongué: «En bona hora». 

 85 En aquella matex·hora, 

   Concorrent’i molta gent, 

   li posaren s’estament, 
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   se fia des cox de plasa, 

   se dona de misè Basa 

 90 y los tres Reis d’Orient. 

 

   Quant Apolo se casà, 

   per medi del déu Cupido 

   envià a la reyna Dido, 

   un tros de formatje y pa. 

95  Júpiter s·he n’admirà 

   y féu, luego, testament; 

   y es traginer de Galdent 

   va vèurer per un forat, 

   es tambors de la Ciutat 

  100 qui bevían aigordent. 

 

   Estant un dia a las foscas, 

   el sabi rey Salamó, 

   aferrad ab un panó, 

   s’entretengué a casar moscas. 

  105 Li tiraren pedras toscas, 

   amagats dins un armari, 

   un frare y un potecari, 

   y també es nan de Can Brondo,  

   qui sortia des Forn Fondo, 

  110 devant cas miser Fornari. 
 

Manuscrit A (VII: 150); el text es basa en A. Vidal 1971: 166 

 Imprès: Miralles 2006: 208-212. 

 

 

ANOTACIÓ: 

1. Sant Magí és una parròquia de Palma. 

3. jaya serrada: el quart dijous de quaresma es talla per la meitat la jaia quaresma, que es 

converteix en la jaia serrada. La jaia quaresma és una figura que representa una dona vella 

amb set cames que els nins fan per comptar les setmanes que falten per arribar a Pasqua. 

(DCVB, VI: 737).  

4. El Corb Marí és un nucli de Palma, a la costa de la ciutat. 

7. Caimari és un nucli del municipi mallorquí de Selva. 

10. ‘Es miser Fornari’ deu ser Antoni Fornari, que figura entre els advocats de Palma que 

apareixen al cens de Floridablanca (Juan 1989: 152). Aquest autor devia mantenir algun tipus 

de relació laboral amb Roca ja que així ho indica el Dietari del Dr Fiol: «A les 3 de la tarde 

he asistit a la conferència que sobre la liquidació de las Artigues havem tinguda en case del 

Dr. Frontera, yo, el Dr. Roca y el Dr. Fornari» (Pons 1933: 14). En aquesta mateixa font 

trobam altres referències del mateix tipus que no esmentarem. 

12. Llucmajor és un municipi de Mallorca. 

31. Alaró és un municipi de Mallorca. 

32. Moctezuma és el cap de l’Imperi asteca quan al segle XVI comença la conquesta 

espanyola. 

33. Es refereix a l’escriptor llatí Plini el Vell (23-79). 

49. Del marquès del Reguer és un personatge real que vivia al carreró del Reguer de Palma 

(Zaforteza 1987, V: 128). 

56. que pesà: llegiu ‘que passà’. 

57. El Forn d’en Seguí l’any 1729 es trobava a l’actual carrer de San Alonso, número 4 

(Zaforteza 1987, I: 336). 
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58. Els frares dels Socors regentaven el Convent d’Ítria situat al carrer dels Socors i que fou 

objecte d’una ordre de demolició l’any 1771 (Zaforteza 1987, V: 287). 

59. A Mallorca la diada de Sant Joan i també la festivitat del Corpus se celebrava amb la 

intervenció de Sant Joan Pelós; representava Sant Joan Baptista, i saltava i ballava al so d’una 

melodia especial durant l’ofertori de la missa dins l’església i també pels carrers; actualment 

es balla a Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar i Pollença, com a mínim (DCVB, VI: 755). 

71. Aquí el ‘segell’ correspon al ‘segell del drap’, o sigui un ‘impost que afecta la fabricació i 

compra de teixits’ documentat el 1405.  
72. vitigal: ‘vectigal’: ‘tribut imposat sobre el transport de mercaderies’ (DCVB, X: 111). 

74. L’actual plaça de l’Hospital de Palma era coneguda com a s’Era de l’Hospital (Zaforteza 

1987, III: 19).  

79. Puigpunyent és un municipi de Mallorca. 

94. Episodi extret de Virgili. Hom documenta l’existència d’obra d’aquest autor llatí a la 

biblioteca de Guillem Roca i Seguí. 

97. Galdent és una possessió del municipi de Llucmajor. 

104. Vegeu Ecl. 9: 18; 10: 5, 6, 1. 

108. Brondo: família de l’antiga noblesa mallorquina (GEM, II: 250-251) 

109. Es Forn Fondo, l’any 1729, es trobava a l’actual carrer de les caputxines, número 3 

(Zaforteza 1987, I: 336). 

 

 

APÈNDIX:  

Dècimes desbaratades d’Iriarte (Yriarte 1787, II: 291-197). 

 

 DÉCIMA DISPARATADA 

 

 Tocando la lira Orfeo, 

 Y cantando Jeremías, 

 Bailan unas folías 

 Los Hijos de Zebedeo. 

5 En esto el Dios Himenéo 

 Llamó a la casta Susana, 

 Que asomada a una ventana 

 Se rascaba la mollera, 

 Y la dixo: ¡Quién te viera 

10 Gran Duquesa de Toscana! 

 

 GLOSA 

 

 Vino un dia Menelao, 

 Sobrino de Faraon, 

 Conducido en un Simon 

 Hasta el Puerto de Bilbao. 

15 Un plato de bacalao 

 Le causó tal regodeo, 

 Que a todos dixo en Hebreo: 

 Vamos tomando café, 

 Sin embargo de que esté 

20 Tocando la lira Orfeo. 

 

 Al oirlo Doña Urraca, 

 Noble Infanta de Castilla, 

 Se metió baxo la almilla 

 Una cruz de Caravaca. 

25 Diéronla mucha matraca; 

 Y ella dixo: No en mis días. 

 ¿Qué importa a las tres Marías 

 que esté, quando yo lo mando, 

 San Pasqual Bailón llorando, 

30 Y cantando Jeremías? 
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 Estaba allí Garibai 

 Y dixo al oido a Eneas: 

 Calla, tonto: no lo creas; 

 Que todo esto es guirigai. 

35 Con casaca verdegai 

 Se apareció Zacarías, 

 Que al son de las letanías 

 Vino cantando el cumbé;  

 Y ellos en deshabillé 

40 Bailaban unas folias. 

 

 Saltó el Virrei del Perú; 

 Y arrancando su melena, 

 Dixo, con la boca llena 

 De turrón y de alajú: 

     45 ¿Dónde está mi biricú, 

 Mi sotana y mi manteo? 

 Que me voi al jubileo 

 A rezar por los difuntos, 

 No sea que duerman juntos 

50 Los Hijos de Zebedeo. 

 

 Acercóse por detrás 

 El guardian de San Francisco, 

 Hecho un fiero basilisco, 

 Gritando: Ya lo verás. 

55 Púsole entonces Caifás 

 Un semblante adusto y feo; 

    Y amenazando a Morfeo 

 Con un puñal de Albacete, 

 Dixo: ¿Pues por qué se mete 

60 En esto el Dios Himeneo? 

 

 Luego se apeó Nerón 

 De la burra de Balan; 

 Y convidó al Tamorlan 

 A comer un salsichón. 

65 El otro mui remolon 

 Respondió: no tengo gana, 

 Guárdelo para mañana, 

 Dixo la reina de Hungria; 

 Y él, por tener compañía, 

70 Llamó a la casta Susana. 

 

 Picada la Gran Zenobia 

 de desaire tan cruel, 

 Dixo al inocente Abel: 

 Pues tengo de ser tu Novia. 

75 Desde Málaga a Segovia 

 Navegaron por Guadiana; 

 Y encontrando a la Sultana, 

 Le dicen muertos de risa:  

 Mas valiera estar en misa 

80 Que asomada a la ventana. 

 

 A la orilla del Leteo 

 Se quedó la Enperatriz, 

 Puesta la sobrepelliz, 

 De san Carlos Borromeo. 
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85 Quiso ser su Chichisvéo 

 El Dean de Talavera, 

 Que mandaba una galera 

 De Barnarroxa el Pirata; 

 Mas, sin oirle, la ingrata 

90 Se rascaba la mollera. 

 

 Llegó entonces por acaso 

 El Holandés Tito Livio; 

 Y leyó a Santo Toribio 

 La Jerusalen del Taso. 

95 No bien lo oyó Garcilaso, 

 Quando, viendo en la escalera 

 A la electriz de Baviera, 

 Que iba al Golfo de Lepanto, 

 La quiso quitar el manto; 

100 Y la dixo: ¡quién te viera! 

 

 Sixto Quinto y Ciceron, 

 Don Pelayo y San Crispin, 

 El Arzobispo Turpin, 

 Montezuma y Calderon 

105 Fueron todos de opinión 

 De que a la Samaritana, 

 Que fue vista de la Aduana 

 En el Concilio de Trento, 

 Se la eligiese al momento 

110     Gran Duquesa de Toscana. 
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    [65] 

 

ENVIAVA UNA JOVA DITA ANA A UN AMANTE MARINER UNA CARTA EN 

QUÈ ESTAVA PINTAT UN COR Y UNA ÀNCORA, Y COM, EN ESTA, ESTÀ FIGURADA 

LA ESPERANZA, AÑADÍ LO AUTOR A LA CARTA ESTA ANAGRAMA. ÀNCORA. COR 

– ANA. 

 

No és te esperanza vana, 

pues son amor no es mourà, 

perquè àncora ya posà, 

quant het donà son cor, Ana. 
 

 

Manuscrit E. 

 

 

ANOTACIÓ:  

 

Encapçalament: añadí: castellanisme ja documentat al segle XIV (DCVB, I: 733). 
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   [66] 

 

EL FESTETJADOR DE UNA AYNE QUI DEYEN NO SE MIRAVA SES DONAS, EN 

AUSÈNCIA DE ELLA, DIGUÉ ESTA QUINTILLA 

 

    No diu sinós Ay y ne, 

   el qui ausent d’ella suspira, 

   perquè té tal no sé què, 

   qu·el qui las altres no mira 

  5 no viu en no veure-le. 

 
Manuscrit A (VII, 150). El text es basa en A.  Vidal 1971: 167. 

 

 

COMENTARI 

Es tracta d’una quinteta heptasíl·làbica, per tant d’art menor, que rima ababa.  

En aquest cas, per exigències de la rima caldria llegir ‘Ay y ne’ (v. 1) com a mot agut, i 

també fer recaure la síl·laba tònica en el pronom feble en ‘veure-le’ (v. 5), d’acord amb la 

pronuncia dialectal. 

Aquest poema de circumstàncies que sorgeix a partir d’una anècdota de la seva realitat 

quotidiana, que té lloc entre uns personatges molt difícilment identificables. Per altra banda, 

el poema, resulta de datació pràcticament impossible.  
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  [67]   

 

A UNA TAL SEÑORA FRANCA, SOLLERICA, RESPONENT A UNA CUARTILLA 

QUE ESTA LI HAVIA FET. QUINTILLA. 

 

 Franca és de mon mal la bella, 

 que·n Sóller mon cor rendí, 

 ab cadenas el té aquí; 

 franca és, y hem té esclau ella; 

5 fase’m, pues, franch ella a mi. 
 

 

Manuscrit A (VII, 142) i B (III, 512); el text es basa en A. Vidal 1971: 151. 

Imprès: Miralles 2006: 202. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

4. hem: B: «em». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: quintilla: castellanisme per ‘quinteta’. 

5. ‘fer franc algú’ és ‘donar-li llibertat’ (DCVB, VI: 31). 

 

 

COMENTARI: 

Sembla que el poema [67] es troba dedicat a una senyora de Sóller, Franca de nom. Ella ha 

enviat una quarteta a Roca, a la qual aquest respon amb una quintenta. L’autor juga amb el 

terme ‘franca’ com a adjectiu i com a nom de persona que, de fet, no documentam com a 

nom propi. Roca coneixia altres amics de Sóller que apareixen al poema [47], però per les 

informacions que tenim no podem establir cap relació entre els dos protagonistes dels dos 

poemes. Tampoc no és possible datar el poema, i únicament podem posar de manifest el seu 

caràcter humorístic. 
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    [68] 

 

HAVENT COMPOST UNA DAMA LA SIGUENT CUARTILLA, LA GLOSÀ LO 

AUTOR COM SE VEURÀ: 

 

   QUARTILLA 

 

Casi, casi, aquest señor, 

de mi burlar-se voldrà, 

perquè enamorat està, 
d’una señora millor. 

 

    GLOSA Y RESPOSTA 

 
   5 Pajeseta delicada, 

    qu·et rius de tota Ciutat, 

    y del qui d’ella és anat, 

    a veure’t tanta vegada. 

    Ya qu·esquiva t’ets mostrada 

   10 quant t’ha explicat son amor, 

    trate’l ab menos rigor, 

    quant, ausent, per tu suspira, 

    pues desesperat se mira, 

    casi, casi, aquest señor. 

 

   15 No és molt que se desesper, 

    si en ton aprecio may medra, 

    puis tens sempre el cor de pedra, 

    y may de Roca el vols fer. 

    Ell diu: «Yo no sé què esper, 

   20 ni en què vol ella pensar; 

    bé crec que podré lograr, 

    ab los añs que ha señalats, 

    qu·ara y cuant seran pasats, 

    de mi burlar-se voldrà». 

 

   25 Està ab gran impaciència, 

    te resposta suplicant, 

    com un pres qu·està aguardant, 

    de vida o mort, la santència. 

    Se veu qu·és impertinència 

   30 voler tant apresurar, 

    lo que may merexerà; 

    mes, qualsevol desberat, 

    li deu eser perdonat, 

    perquè enamorat està. 

 

  

   35 La llibertad qu·ha tinguda, 

    y tants d’añs ha apreciat, 
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    donar-te’t ha desitjat, 

    des de que t’ha coneguda.  

    No la tindrà per perduda 

   40 servint-te ab submició, 

    may voldrà redemció, 

    ni d’amo mudar voldrà, 

    esclau qui eser no podrà, 

    d’una señora millor. 
 

 

Manuscrit A (VII: 172-173); el text es basa en A. Vidal 1971: 205-206. 

 

 

ANOTACIÓ: 

6. ‘Ciutat’ és Ciutat de Mallorca o Palma. La pageseta es riu de tot Palma i també d’aquell 

que des de Palma l’ha anat a veure al poble on ella deu viure. 

16. aprecio: castellanisme per ‘estimació’ (DCVB, VIII: 787). ‘medrar’: ‘millorar’. 

17. ‘tenir el cor de pedra’: ‘esser insensible a l’amor’ (DCVB, III: 507); notau com Roca fa 

un joc de paraules amb aquesta expressió i el seu llinatge. 

21. lograr: vegeu la nota a [1], 41è. 

37. donar-te’t: donar-te-la. 

 

 

COMENTARI: 

Al poema [68], Casi, casi aquest señor, una dona escriu una quarteta a Roca en la qual 

expressa que ell li fa pensar que la pretén, quan en realitat està enamorat d’una altra senyora. 

Roca aprofita cadascun dels versos d’aquesta quarteta per fer quatre dècimes que els 

contenguin com a últim vers. L’autor deixa clar, en un to humorístic que no permet aclarir 

quina relació té el contingut del poema amb la realitat, que està enamorat d’aquesta senyora 

que el rebutja d’ençà que la coneix. De fet, hi ha alguns aspectes al llarg de la composició 

que es poden relacionar amb la vida del poeta, com el fet de no haver-se compromès amb 

ningú fins a una edat ben avançada, tal i com s’assegura en el vers 35è i 36è. Roca es va casar 

(Vidal 1971: 20), a més de quaranta anys, és a dir, cap a 1782. Aquest poema s’ha de situar 

necessàriament abans del matrimoni de Roca, i, per tant, ha de ser anterior al 1782. 

Naturalment, com en tantes altres ocasions, resulta impossible conèixer la identitat de la 

protagonista del poema. 
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   [69] 

 

EN SOLAS PARAULAS MONOSÍLABAS Y CONSONANTS FORZATS, DIU EL 

AUTOR ÉS AMANTE DE CERTA SEÑORETA, TOCANT ALGUNS ASUNTOS PASATS 

ENTRE LOS DOS. SONETO 

 

 Oh, Bel Rius! Yo per tu ya fas es cuech; 

 creu qu·hem té el bé qu·het vuy mort com un mac. 

 Yo ya no menx, ni bec, ni pix, ni cag, 

 ni hey vetx, ni rall, ni rich, ni dorm, ni seg. 

 

5 Quant yo vetx que de tu res més en trech, 

 que un no com es dos puñs, em pos tan flach, 

 que no hem serf dret y, just com un buit sach, 

 caig a tos peus, que ab gust sols bax d’ells jec. 

 

 Vols que m’als? Da’m la mà, que yo no puc. 

10 Y tot quant cerc és que l’hem dons un pic, 

 mes, tant gran bé, no es pot fer per tant gran ruc. 

 

 Pues si no puc fer res, sols al fi het dic, 

 que de te neu, si pots, mhe’n dons un poc, 

 qui mescl un poc de fret ab mon gran foch. 
 

 

Manuscrits A (VII: 125), B (V: 476), C (VI: 414-415), D (dues versions que es troben 

reproduïdes a l’apèndix), E (I: 57). També apareix publicat al Diari de Buja, núm. 6 

(7.09.1812) i a Comas 1972, VI. Reprodueix l’edició d’Aiamans: Mas i Vives 1994-1995: 7. 

També parla del gènere i edita el sonet Vall 2004: 81-85 i Miralles 2006: 178-179. 

El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

 

Encapçalament: En: B: «ab» i C: «de». paraulas: B: «paraules». consonants: B: 

«consonans». forzats: B, C i E: «forsats». diu el autor és amante: B: «que diu son amante 

a», C: «que diu el autor és amante» i E: «que diu un amante a». pasats entre los dos: C: «que 

entre los dos havian pasat. Autor el matex doctor don Guillerm Roca» i E: «entre los dos 

havian pasat». 

1. Oh: C i E: «Ay»; yo: B, C i E: «jo»; ya: no és a E; B i C: «ja». cuech: E: «quec». 2. 

qu·hem: B: «qu·em» i C: «que hem»; qu·het vuy: B i E: «qu·et vuy» i C: «que het vull». 

mac: B, C i E: «mach». 3. Yo ya: B i E: «jo ja». menx: B: «menj»; bec: B: «bech»; cag: C: 

«cach». 4. ni hey vetx: B: «ni·y» i E: «ni ey veix»; rich: E: «ric»; seg: B i C: «sech»; E: 

«sec». 5. Quant: B i E: «Cuant»; yo vetx: B: «jo veix» i C: «jo pens»; en: C: «hen»; trech: 

E: «trec». 6. que un: B i E: «qu·un»; puñs: B i C: «puñys»; em: C: «hem»; flach: E: «flac». 

7. no hem serf: B: «no·m serv»; sach: E: «sac». 8. caig: B: «caich»; que ab: E: «que ab»; 

bax d’ells jec: B: «baix d’ells jech», C: «baix de ella jech». 9. m’als: C: «me als»; yo: B, C i 

E: «jo»; puc: B: «puch». 10. quant: B: «cuant»; cerc: C: «serch»; l’hem: B i C: «l’em». pic: 

B i C: «pich». 11. no es: E: «no·s»; tant: C: «tan»; ruc: B, C i E: «ruch». 12. Pues: C i E: 

«Puys»; puc: C: «puch»; het dic: B: «et dich» i C: «het dich». 13. mhe’n: B i C: «me’n»; 

poc: B i C: «poch». 14. poc: B i C: «poch»; foch: E: «foc». 
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APÈNDIX: 

Aquest sonet apareix manuscrit entre els papers del comte d’Aiamans que denominam 

manuscrit D. Togores en treballa l’ortografia; per això, escriu cada vers i cada línia de 

l’encapçalament dues vegades, consecutives, per tal de mostrar diferents possibilitats a l’hora 

de transcriure el text. Resulta interessant, així mateix, la nota final. Ho reproduïm com a 

apèndix i no a l’apartat dedicat a l’aparat crític perquè consideram que demostra la gran 

consciència lingüística d’aquest autor que comparteix context cultural amb Roca. Atenent al 

que diu la nota final, hem considerat oportú reproduir el text amb l’accentuació que proposa 

el seu transcriptor. 

 

 

SONETO 

SONÉTO 

 

DE PARAULES MONOSITLABAS QUE DIU UN  

DE PARAULAS MONOSSILLABAS QUE DIU UN  

ENAMORÁT Á CERTA SEÑORETA. DONARÉ UN QUERN 

ANAMORAT A CÈRTA SEÑYORETA. DONARÉ UN QUÈRN 

DE PESSETAS Á N·ES QUI HEN FASE. 

DE PESSETAS A N’EL QUI EN FASSA. 

 

 

Ay, Bel Rius! Jo per tu ja fas es quech. 

Ay, Bèl Rius! Jo per tu ja fas el cuèch. 

Creu que hem té es bé que het vull mort com un magh. 

Creu qu·hem té el bé qu·et vull mort com un mach. 

Jo ja no mengh, ni begh, ni pix, ni cagh, 

Jo ja no meng, ni beg, ni pix, ni cag, 

Ni hey vetx, ni rall, ni rich, ni dorm, ni segh. 

Ni’y veig, ni rall, ni rig, ni dorm, ni seg. 

 

Quant jo vetx, que de tu res mes hen tregh, 

Quant jo veig que de tu res més en trèg, 

que un no com els dos puñs, hem pos tan flach, 

qu· un no com els dos puñs, hem pos tan flach, 

que no hem serv drét y, just com un buit sach, 

que no’m serv dret i just com un buit sach, 

caig a tos peus que ab gust sols baix d’ells jegh. 

Cayg á tos pèus qu·en gust sols bais d’ells jèg. 

 

Vols que m’als? Da’m la mà que jo no puch; 

Vols que m’als? Da’m la ma que jo no puch. 

Y tot quant crech es que l’hem dons un pich, 

I tot cuant crech és que l’hem dons un pich, 

mes tan gran be no es fet per tan gran ruch. 

més tan gran bé no·s fét per tan gran ruch. 

 

Puis si no puch fer res, sols al fi het dich; 

Puis si no pug fer res, sols al fi et dig, 

que de ta neu, si pots, m’hen dons un poch, 

que de ta néu, si pots, m’en dons un poch. 

qui mescl un poch de fret ab mon gran foch, 

qui mescl un poch de fret ab mon gran foch. 
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NOTAS: 

SONETO: CUIDADO CON LOS ACENTOS PORQUE SI NO RESULTA UNA LENGUA QUE NO 

CONOCEMOS. VALDRÀ POR TODOS LOS CASOS LA SIG[UIENT]E REGLA: SÈU: SIÉNTATE; SÉU: 

SUYO; SEU: SEBO. DÈU: DIEZ; DÉU: DIOS; DEU: DEBE. SEGÚN ESTA REGLA FIJA QUE 

SIGNIDICARÁ CERTA? QUERN? SEGURAMENT LA LENGUA MALLORQUINA NO CONOCE ESTAS 

VOCES ESCRITAS CON E MUDA.  

COMENTARI: 

Es tracta d’un poema escrit en paraules monosíl·labes. Durant la vida dels Roca existeix a 

Mallorca una llarga tradició de poemes d’aquest tipus que comentam a la introducció. De fet, 

els dos Roca, pare i fill, són autors d’una composició d’aquest tipus. Els valencians Lluís 

Navarro, Josep Vicent Ortí i Mayor, Joan Baptista Escorigüela o Carles Ros són autors també 

de composicions d’aquest tipus (Carbonell 1972: 126-127).
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     [70] 

      

 DESAYRES A UNA SEÑORETA. SONETO. 

 

     Atlota, tu no hem costas un jemech, 

 perquè ab tu, de cariños, som molt cric. 

 Sols són cuatra candongas lo que het dich; 

 sols que tengas judici és lo que et prech. 

 

5 Ni en tu pens com me colg ni com m’axech, 

 ni hey pens encare cuant devant t’estich, 

 mira si de tes drogas poc em pic, 

 mira si per tos dengues molt poc pech. 

 

 En lo matex qu·hem pagas també het pag, 

10 no het penses qu·hem pos dol, sinó te’n duc, 

 qu·estiré molt millor sense tal drag. 

 

 Del perdre’t, me n’anutx tan poc com puch; 

 de tots los teus despresis, yo me’n cag, 

 y hem ric del teu partit, tan ric com ruc. 
 

 

Manuscrits A (VII: 125), B1 (III: 510) i B2 (V: 145), C (XII: 310). Vidal 1971: 120. 

L’ignorància (18.09.1880). El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: Desayres: B1 i B2: «desaires»; C: «del mismo Roca». 1. no hem: B: 

«no·m». 2. cric: B1, B2 i C: «crich». 3. cuatra: B1 i B2: «cuatre» i C: «quatre»; que het: B1 

i B2: «qu·et». 4. que et: B1 i B2: «qu·et» i C: «que het». 5. colg: B2: «colch»; m’axech: C: 

«m’assech». 6. ni hey: B1: «ni·y» i B2: «ni ey»; cuant C: «quant»; t’estich: B2: «te estich». 

7. tes drogas: B2: «tas drogues»; poc: B1, B2 i C: «poch»; pic: B1, B2 i C: «pich». 8. poc: 

B1, B2 i C: «poch». 9. qu·hem: B1 i B2: «qu·em»; pagas C: «pagues»; het: B1 i B2: «et»; 

pag: B2: «pach». 10. No het: B1: «no·t» i B2: «no et»; penses C: «pensas»; qu·hem: B1: 

«qu·em»; duc: B2: «duch» i C: «dug». 11. qu·estiré: B1: «qu·estaré» i B2: «que estiré»; 

drag: B1 i B2: «drach». 12. poc: B1 i B2: «poch». 13. despresis: C: «desprecis». 14. hem: 

B1 i B2: «em»; ric: B1 i B2: «rich». 

 

 

ANOTACIÓ:  
2. cariño: vegeu la nota a [1], 18; cric: ‘gasiu’ (DCVB, III: 750). 

3. candonga: ‘raó incoherent’ (DCVB, II: 912). 

5. com és usat en sentit temporal. 

8. dengues: ‘menyspreu fingit’ (DCVB, IV: 125). 

11. drag: ‘persona lletja i repulsiva’ (DCVB, IV: 586). 

13. desprecis: castellanisme per ‘menyspreu’ (DCVB, IV: 320). 

 

 

COMENTARI: 

Es tracta d’un poema formalment molt ben construït: un sonet de versos decasíl·labs de rima 

creuada i masculina que segueix l’esquema ABBA ABBA CDC DCD. Roca usa el llenguatge 

amb una gran habilitat a través d’aquesta forma estròfica complexa. El resultat és una 

composició viva i expressiva, molt directa i sentida.  Hi abunden les figures literàries de base 

semàntica tals com els jocs de paraules però també els paral·lelismes. Roca hi manifesta molt 

d’enginy i un gran domini del llenguatge.  



 410 

    [71] 

 

A UN CERT ASUNTO DE LA MATEXA NATURALESA COMPONGUÉ LO 

A[UTOR] LAS SIGUENTS DÈCIMAS: 

 

   Yo estava convalecent 

   d’una llarga malaltia, 

   recobrar-me no podia, 

   sempre anava recaent. 

 5 M’avisà tota la gent, 

   que, d’ayres, he de mudar; 

   luego, hem pos a caminar, 

   seguint el vent per consey, 

   y fins qu·hey trobí el remey, 

 10 no hem vax voler aturar. 

 

   Més de vint añs ha durat 

   la primera malaltia, 

   y tem que pitjor no sia, 

   el remey qu·ara he trobat. 

  15 Ell és un remey provat, 

   y diven que sap matar, 

   però yo hem vuy arriscar, 

   y la cura vuy emprendre, 

   o el sé pendre o no el sé pendre, 

  20 ell que lo·m vúlgan donar. 

 

   Un camp d’Alaró florit, 

   tant fèrtil com saludable, 

   d’un cel alegre y amable, 

   y de tots fruits enrriquits, 

  25 una flor a produït, 

   que tot el camp embellex, 

   no sabent cual ecsedex, 

   en las gràcias que demostra, 

   si la hermosura que mostra, 

  30 o las virtuts qu·escondex. 

 

   Esta flor de virtuts tals, 

   en tot sola y singular, 

   és sola la qui pot dar, 

   remey a mos antichs mals. 

  35 Però són molts los malalts, 

   qui lo matex poden dir, 

   tots la volen adquirir, 

   de tots se dexa mirar, 

    de molts se farà plorar, 

    40 y sols un l’ha de cuir. 
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   Qual ha de ser aquest un, 

   qui tal ditxa alcanzarà, 

   la fortuna lo dirà, 

   que no la merex ningun. 

  45 Si ni pot haver algun, 

   qui puga un tant esperar, 

   és el qui més sap amar, 

   qui més humil sap servir, 

   el qui més sabrà patir, 

  50 y manco es sabrà quexar. 

 

   Si és vera esta profesia, 

   tenc motiu per intentar 

   aquexa flor cultivar, 

   y cullir-la algun dia. 

  55 Regar-la ab mos ulls podria, 

   quant son rigor vax plorant, 

   puch també estar aguardant 

   qu·un dia a terra la tir, 

   ab l’aire de un fort suspir, 

  60 de tants com n’estic donant. 

 

   Des de l’instant que l’he vista, 

   de tot mon enteniment, 

   me voluntat tota ardent, 

   y me memòria trista. 

  65 May s’ha vista una conquista, 

   tant pronta com la que féu. 

   Tu qui la sents, o cor meu, 

   quan fonch primer, digues-me, 

   acabar de mirar-le, 

  70 o acabar de ser tot seu? 

 

 

Manuscrit A (VII: 172-173) i B (III: 494-496). Vidal 1971: 207-209. El text es basa en A. 

 

 

 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

1. estava: B: «estave». 3. podia: B: «poria». 8. el: B: «al». 9. qu·hey: B: «que ey». 10. no 

hem vax: B: «no·m vaig». 11. añs: B: «añys». 14. qu·ara: B: «que are». 17. yo hem: B: 

«jo·m». 19. no el: B: «no·l». 24. enrriquits: B: «enriquit». 40. cuir: B: «cullir». 41. Qual: B: 

«Cual». 42. alcanzarà: B: «alcanzarà». 45. ni: B: «n·y». 50. sabrà: B: «sebrà». 51. profesia: 

B: «profecia». 52. tenc: B: «tench». 56. quant: B: «cuant»; vax: B: «vaig». 59. de un: B: 

«d’un». 60. n’estic: B: «n’estich». 62. de: B: «te». 63. me: B: «ma». 64. me: B: «ma». 66. 

tant: B: «tan». 
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ANOTACIÓ: 

Encapçalament: asunto: vegeu la nota a [6], vers 24è. 

8. ‘seguir el vent’: ‘canviar segons les conveniències pròpies’ (DCVB, X: 709); en altres 

poemes parla de Consell com a poble on sembla que l’autor té amics; per ventura usa aquest 

terme en sentit polisèmic. 

21. Alaró és un municipi de Mallorca. Ha aparegut anteriorment a [64]. 

24. Resulta més adequada la solució que proposa B, ‘enriquit’.  

30. escondeix: castellanisme per ‘amaga’.  

42. el terme ‘ditxa’ també surt a [28], vers 145è. 

68-69. D’acord amb el dialecte de Mallorca, i per exigències de la rima, cal accentuar els 

pronoms febles amb què acaben els versos 68è i 69è.  

 

 

COMENTARI: 

Yo estava convalecent [71] és un dels pocs poemes que permetria una lectura seriosa, encara 

que no es descarta la possibilitat de llegir-lo en clau irònica; està escrit en primera persona i 

podria semblar autobiogràfic tot narrant un enamorament en un to poc usual en Roca. Si 

realment el poema fos autobiogràfic, hauria de ser anterior al 1783. Ens explica que ha estat 

enamorat d’una dona durant més de vint anys i en tot moment associa aquest amor a una 

malaltia; finalment, però, ha canviat d’opció i s’ha enamorat d’una persona d’Alaró, que és 

descrita com si es tractàs d’una flor virtuosa amb molts de pretendents o malalts. 
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    [72] 

 

A UN ASUNTO QUI SUCCEHÍ Y NO SE POT ESPLICAR. POESIA DE NOVA 

INVENCIÓ: 

 

  A l’hort y al port, 

  anaren a vistas, 

  dos figuras tristas, 

  cercant pendre port. 

 5 Mes volgué la sort, 

  que una y altre jove 

  dins la seva alcova, 

  volgué fer es mort. 

 

  Las duas porteres, 

10 volen ser donadas, 

  perquè estan cansadas 

  de ser sigaleras. 

  Ell ya no fa esperes, 

  el seu creditor, 

 15 puis del joc millor, 

  perdé las primeras. 

  

  Mes los dos fadrins, 

  al punt que la véran, 

  casi es resolgueren 

 20 a fer caputxins. 

  Prest los coloms fins 

  abaten les alas, 

  perquè estas sigalas, 

  ya no duen grins. 

 

 25 Un se va apellar 

  a primera vista, 

  ni sols la revista, 

  hey volgué pasar. 

S’altre féu tastar, 

30        en tanta bonanza, 

  perquè féu fianza, 

  y no pot fiar. 
 

Manuscrits A (VII: 159-162) i B (III: 488). Vidal 1971: 162-163. El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

Encapçalament: succehí: B: «succeí».  

22. les: B: «las». 24. ya: B: «ja». 28. hey: B: «ey». 29. féu: B: «fe». 30. bonanza: B: 

«bonansa». 31. fianza: B: «fiansa». 
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ANOTACIÓ: 

Encapçalament: asunto: vegeu la nota a [6], vers 24è. 

2. ‘anar a vistes’: ‘veure’s en un lloc convingut un home i una dona per tractar de festejar i 

casar-se’ (DCVB, X: 841). 

4. ‘prendre port’: aturar-se en un lloc determinat (DCVB, VIII: 766). 

9. el mot ‘porteres’ s’ha d’interpretar en sentit figurat com ‘les que van a port’, és a dir, les 

que volen festejar. 

10. donat: en els convents, persona que els serveix productes i fa encàrrecs (DCVB, IV: 

562). 

12. cigaleres: ‘fer sa cigala’: ‘xerrar molt i fer poc’ (DCVB, III: 345). 

13. Ell: partícula que s’usa al començament d’una frase exclamativa, per reforçar-ne 

l’expressió (DCVB, IV: 701). 

25. ‘apel·lar’: ‘recórrer a un jutge o tribunal superior perquè revoqui, anul·li o modifiqui una 

sentència d’un jutge o tribunal superior’ (DCVB, I:760). 

 

 

COMENTARI: 

 

El poema [72], A l’hort i al port, explica una anècdota de difícil interpretació. Resulta, a més, 

impossible identificar els personatges i datar el poema. Segurament reprodueix algun fet que 

els contemporanis de Roca podien reconèixer amb facilitat i que fou objecte de burla en el 

seu moment. L’argument conta que dues dones, que ja no eren joves, anaren a unes cites 

concertades amb dos homes; les trobades tingueren lloc una en un hort i l’altra en un port. 

Sembla que no hi hagué entesa, encara que elles pretenien estabilitzar la seva situació amb 

ells. En aquest cas, Roca es posa de banda dels dos fadrins i diu que en veure-les, quasi es 

feren frares. Així i tot, un dels dos se’n va anar sense tractar amb la dona, però l’altre hi 

tractà. La composició té trenta-dos versos, distribuïts en quatre octaves pentasíl·labes. 
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      [73] 

 

UNA JOVENETA TENIA PER LA SEUA XUSQUERIA ALGUNS NOVICIS DE 

CUPIDO QUI LA PERSEGUÍAN ENCARA QUE PER LA DESIGUALDAD QUE AB ELLA 

TENÍAN Y ALTRES MOTIUS ESTÀVAN DEJUNS DE TOT FAVOR. DÈCIMAS. 

 

 Del tems una fadrineta, 

 qui és un cel en lo color, 

 té pretengut son amor, 

 de mil y una coteta. 

5 Alguns li fan de estafeta, 

 devant, sens agafar-le; 

 altres, sense mourer-se, 

 guarden la que d’ells se guarda 

 y ab esta blava, esta guarda, 

10 vol en fi agermenar-se. 

 Un señor enmidonat, 

 de gran trompa y trampa tal, 

 la trompa dret al portal, 

 en lo cual lo han trompetjat. 

15 Este, en el nas aficat, 

 en sa nit gran renou fa 

 y és qui ab sos cans hey va 

 més que sos cans ell cridant; 

 però ca qui lladra tant, 

20 d’ella lladre no serà. 

 

 Un veyardo serení, 

 homo de capa amollada, 

 vol també tenir entrada 

 ahont d’ella el fan sortir. 

25 «Escañat, surt-me d’aquí!» 

 Fora caras de grasetas, 

 no li fàsan més droguetas, 

 y no hey aficas ses dents, 

 perquè tu estrella no tens,  

30 encara que tens planetas. 

 

 Un altra qui du capell, 

 de dos punts ab prespectiva, 

 l’ha feta tornar esquiva 

 a forsa de ser ximple ell. 

35 Aquest piulant estornell, 

 los coloms a vèurer va, 

 per vèurer si agafarà 

 la blava d’ell molt poch vista; 

 mes si va a perde de vista, 

40 es falcó ley pillarà. 

 

 Un prisioner de guerra, 
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 qui a tots los altras heu fa, 

 en el cel vol arribar 

 sens alzar-se de se terra. 

45 Ell xerra molt y sovint s’erra 

 y fa bé, perquè bo hey té. 

 Y cuant res no puga fer, 

 ab los medis que hey a mesos, 

 a tots los que ella té presos, 

50 servirà de escarxeller. 

 

 Un qui du calsons vermeis, 

 de cuant fonch jurat son para, 

 li avermeyex se cara, 

 cuant li mostra sos cabeis. 

55 Vamos, pagesets, què hei deis? 

 Heu vist procurador tal 

 dels qui heus màman es caudal 

 qui procur per ell millor? 

 No. Que essent procurador 

60 sols és ell el principal. 

 

 Estos són los principals, 

 los altres són infinits, 

 qui empléan dias y nits, 

 carrer, porchos y portals. 

65 Estàs trista? Alegra? Rius? 

 Però yo ya vex que hem dius, 

 que mirant-los totas horas, 

 bé de ses desditxas ploras, 

 y bé rius, si het rius d’ells, Rius. 
 

Manuscrit A (VII: 111-112) i D. També Vidal 1971: 98-99. El text es basa en A. 

 

APARAT CRÍTIC:  
Encapçalament: encara: D: «encare»; y: D: «o»; estaven: D: «estàvan». 

1. tems: D: «temps». 2. lo: D: «el». 4. mil: D: «mel». 5. li: D: «ly». 6. agafar-le: D: «agafar-

la». 8. guarden: D: «guardan»; d’ells: D: «de ells». 9. Aquest vers no és a D. 14. lo cual: D: 

«el qual». 16. se: D: «la». 17. hey: D: «hi». 19. lladra: D: «lladre». 20. d’ella: D: «de ella». 

21. serení: D: «sereny». 22. capa: D: «cape». 23. tembé: D: «també». 24. d’ella: D: «de 

ella». 25. d’aquí: D: «de aquí». 26. caras: D: «cares». 30. encara: D: «encare». 31. altra: D: 

«altre». 33. l’ha: D: «la ha». 34. forsa: D: «forza». 38. d’ell: D: «de ell». 39. va a perde: D: 

«és a pèrder». 42. altras heu: D: «altres en». 45. xerra molt: D: «molt xerra»; s’erra: D: 

«erra». 47. y cuant res no puga fer: D: «perquè si res no pot fer». 50. escarxeller: D: 

«escarcheller». 51. calsons vermeys: D: «calzons vermeys». 52. cuant: D: «quant»; cabeis: 

D: «cabells». 55. pagesets: D: «pajesets»; hei deis: D: «hey deys». 57. es: D: «el». 64. 

porchos: D: «porxos». 65. Aquest vers no és a A, sinó que el copiam de D. 67. vex: D: 

«veix». 69. desditxas: D: «desdichas». 70. het: D: «et». 
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ANOTACIÓ: 

Encapçalament: xusqueria: derivat de ‘xusc’: ‘alegre’ (DCVB, II: 976); novicis de Cupido: 

deu fer referència a pretendents poc experimentats (DCVB, VII: 802). 

4. coteta: és un tipus de vestit (DCVB, III: 667); el vers es pot interpretar en el sentit de tenir 

pretendents de tot tipus. 

5. fer d’estafeta: ‘parlar massa i portar massa notícies indiscretes’ (DCVB, V: 502). 

6. D’acord amb el dialecte de Mallorca, i per exigències de la rima, cal accentuar els pronoms 

febles amb què acaben els verbs dels versos 6è i 7è. 

8-9. Aquests versos juguen amb el sentit polisèmic del terme ‘guarda’, com a present 

d’indicatiu del verb guardar, i com a ‘ramat’ o conjunt d’animals. 

9. blava: ‘ser blava’ significa ser una cosa extraordinària (DCVB, II: 519). 

11. emmidonat: ‘estufat, que mostra satisfacció de si mateix en el gest i manera de vestir’ 

(DCVB, V: 221) 

12. trompa: nas gros (DCVB, X: 544). 

14. trompetjat: del verb ‘trompar’ que significa ‘fer ostentació’ (DCVB, X: 544). 

21. veyardo: ‘vellard’, o fadrí a qui ja ha passat l’edat de casar-se (DCVB, II: 692). 

23. ‘tenir entrada’ significa ‘tenir familiaritat en una casa’ (DCVB, V: 65). 

25. En aquest vers ‘escanyat’ pot significar mancat de recursos econòmics (DCVB, V: 249). 

27. La referència a les ‘droguetes’ es concretarà més endavant, al vers 30è, on surten els 

Planes que tal i com es demostra al poema [75], vers 61è, són una família d’apotecaris. 

Sembla que aquest personatge intenta festejar tant amb la fadrina que protagonitza el poema 

[73], com amb la vídua que protagonitza el [75]. 

35. estornell: ‘persona eixerida i molt desperta’ (DCVB, V: 576). 

40. el terme ‘falcó’ deu fer referència a un pretendent que no podem identificar; al vers 36è 

sortien els ‘coloms’, que són les preses naturals dels falcons.  

48. mesos: en el sentit de ‘metre’, que significa ‘posar, invertir’ (DCVB, VII: 403). 

50. escarxeller: ‘carceller’ (DCVB, V: 240). 

52. jurat: ‘cadascun dels membres de les antigues universitats o consells municipals’ 

(DCVB, VI: 801). 

65-70. Aquests versos, plens de jocs de paraules, deixen clar que la dona a la qual es refereix 

el poema és Bel Rius, a la qual també es dedicava el sonet numerat com a [69]; en tots dos 

casos se’ns presenta aquesta dona com a molt perseguida pels seus admiradors. 

 

 

COMENTARI: 

Es tracta d’un poema format per set dècimes burlesques. La primera introdueix l’argument: 

una fadrina (Bel Rius) té una sèrie de pretendents. A partir de la segona estrofa cada 

pretendent és descrit amb una gran dosi d’ironia. Roca aquesta vegada focalitza el seu retret 

contra personatges que tothom del seu entorn devia conèixer i que apareixen en altres 

poemes. Roca critica els defectes prototípics propis de les persones del seu entorn social com 

la voluntat d’aparentar, la vanitat, els orígens familiars, la presumpció en l’aspecte físic, etc. 
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     [74] 

 

UN MEDIANER PRESENTA A LA SUA PRINCIPAL UN PARTIT ORB, CEGO O 

FOSCANDO AB ESTE ROMANS. 

 

   Un partit het duch, atlota, 

   qu·a fer de medianer; 

   del temps, és el millor, 

   perqu·és el qui és més del temps. 

5   Ell és ros com un fil d’or, 

   estàs com un pedrer, 

   vermey com la escarlatina, 

   blanch com la matexa llet. 

   Ell és ben tallat de cos, 

10   d’ancas y de lo demés, 

   y té bonas pantorrillas. 

   Digues! Què voldrias més? 

 

   Els seus vestits, jo diria 

   cert, que són tallats per ell, 

15   si no hem desmentís un onclo 

   qui quant se despulla el vest. 

   Du botons de semilor, 

   se borlete, en es capell, 

   y perquè·l cap tenga estrella, 

20   botó y cordons lluents. 

   Però, què·m de fer d’axò, 

   si es cabeis y tot són seus. 

   Qu·és barro? Qu·és pèl? Digues! 

   Digues! Què voldrias més? 

 

25   Per contes d’anar empolvat 

   ell no té dias faners, 

   axí com no té diumenges 

   per oir misa quiet. 

   Sempra du netas ses unglas, 

30   y casi sempre ses dents, 

   y may du es vestits més nets, 

   que cuant no hei du es pensaments. 

   Per no fer-ne olor, no es renta 

   may, se cara d’aygordent, 

35   sinó de llet virginal. 

   Digues! Què voldrias més? 
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   Per contes d’eser ben nat, 

   qui negerà qu·és nat bé, 

   un homo qui sense res 

40   basta dalt s’escudeller? 

   Si cualcú het diu que té taca, 

   ell et provarà que ment, 

   que per llevar tacas pròpias 

   tots són terra de boter. 

45   Sobretot ell té un onclo  

   qui pel què dir de la gent, 

   es va fer familiar. 

   Digues! Què voldrias més? 

 

   No hem demanes si està rich, 

50   qu·axò no s’és menester, 

   un pic qu·és un jove xusco, 

   y molt menos si tu heu ets. 

   Ell té una tia xorca 

   qui li donarà cuant té, 

55   lo mal és que no té res, 

   mes Déu obrirà portell. 

   No faltarà un amich 

   qui empeñant-lo el desempeñ. 

   En fi, ningú es mor de fam. 

60   Digues! Què voldrias més? 

 

   Té se casa ben parada 

   y ses pistolas també; 

   quant va a cavall, ben fundat, 

   però sense fonament. 

65   Han volgut dir malas llenguas, 

   que no és seu el parament, 

   sinó que cuant s’embarcà 

   l’hey dexà un parent seu. 

   Però axò és material, 

70   No s’hen servex igualment, 

   si·s seu o si del par·Hugo? 

   Digues! Què voldrias més? 

 

   No li parlem de fer feyna, 

   qu’axò no·s cosa per ell; 

75   perlem-li, sí, de casar, 

   qu·és cosa de cavallers. 

   Ell may és anat de drogas, 

   de llibres, ni de papers, 

   qu·axò és de jent de dos dias, 

80   y no del seu estament. 

   Encare qu·els seus ho volen, 

   no vol pendre es grau de lleis, 
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   perquè diu que ya té·s títol. 

   Digues! Què voldrias més? 

 

85   Encare que va a poc poc, 

   per cualsevol cosa és llest, 

   pues sap pendre se capeta, 

   cualque vespra si ve bé. 

   Sap ballar com un trompítxol, 

90   sap tocar cualqu·instrument, 

   y sap cantar siguidillas 

   com els atlots del carrer. 

   Un pich que du bons costats, 

   ningú fa més de valent, 

95   que tot sol no va de bromas. 

   Digues! Què voldrias més? 

 

   Este és el partit qu·het duc, 

   com el més leal tercer, 

   pues dient ses alabanzas, 

100   només het dich lo que sé. 

   Ell és partit d’escoltar, 

   y si trobas qu·és dolent, 

   si en vols trobar de millors 

   vuy en dia trebay tens. 

105   Y per tu qui no en tens altre 

   y tens els vint-y-dos fets, 

   y un germà ya casat, 

   Digues!, què voldrias més? 

 

Manuscrits A (VII: 122-123), B (III: 483-485) i D. Entre els papers d’Aiamans trobam 

dues versions manuscrites que es corresponen amb els seixanta primers versos. Les 

diferències entre les dues versions són, bàsicament, ortogràfiques. Recordem que Josep 

Togores en altres ocasions transcriu, també, un poema dues vegades variant-ne només 

l’ortografia. Hem anomenat les dues versions D1 i D2. Vidal 1971: 116-119. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: Un medianer presenta: D1 i D2: «Un medianer presenta»; sua: D2: «seva». 

1. het: B: «et»; atlota: D1 i D2: «al·lota». 2. qu·a fer: D1 i D2: «qui a fer». 4. perqu·és: B: 

«perquè és». 5. Ell: D2: «eill»; d’or: D1: «de or». 6. pedrer: D1: «padrer». 7. la escarlatina: 

B: «l’escarlatina». 8. matexa: D1: «mateixa». 9. Ell: D2: «Eill»; tallat: D2: «tayat». 10. 

d’ancas: D1: «de ancas». 11. bonas pantorrillas: D2: «bon ventre de cama». 12. voldrias: 

D2: «voldries». 13. Els seus: D1: «Ets seus». 14. tallats: D2: «tayats»; ell: D2: «eill». 15. si 

no hem: B: «si no·m». 16. quant: B: «cuant» i D2: «com»; despulla: D2: «despuya». 17. 

semilor: D1 i D2: «similor». 18. se: D2: «sa»; es: D1: «el»; capell: D2: «capeill». 19. 

perquè·l: B i D1: «perquè el»; estrella: D2: «estreilla». 21. què·m: D1: «què hem»; d’axò: 

D1: «de exò». 22. si es: D1: «si·el» i D2: «si·s»; cabeis: D1: «cabells» i D2: «cabeys». 23. 

Qu·és: D1: «què és»; barro: D2: «maga». 24. voldrias: D2: «voldries». 25. contes: B: 

«contas» i D1: «comptes»; d’anar: D1: «de anar». 26. ell: D2: «eill»; faners: B, D1 i D2: 

«feners». 28. oir: D1: «ohir»; misa: D2: «missa». 29. Sempra: D2: «sempre». 31. es: D1 i 

D2: «els». 32. cuant: D1: «quant» i D2: «com»; no hei: B i D2: «no·y» i D1: «no hey»; es: 

D1 i D2: «els». 34. se: D1: «la»; d’aygordent: D: «d’aigordent» i D1: «de aygordent». 35. 

sinó: D1: «sinós». 37. contes d’esser: B: «contas d’esser» i D1: «comptes de ser». 38. qu·és: 

D1: «que és». 41. cualcú het: B: «cualcú et» i D1: «qualcú het»; que té: D1: «que ell té». 43. 

tacas: B: «taques». 49. hem: B: «em». 50. qu·axò no s·és: D1: «que axò no se és». 51. pic: 
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D1: «pich»; qu·és: D1: «que és». 52. heu: B: «eu». 54. donarà cuant: D1: «donerà quant». 

56. portell: D1: «porteill». 58. empeñant-lo el desempeñ: D1: «empenyant-lo el 

desempeny». 59. En fi ningú: D1: «per fi nigú». 60. voldrias: D1: «voldries». 68. l’hey: B: 

«l’ey». 70. s’hen: B: «se’n». 71. Si·s seu o si és del: B: «si és seu o del». 73. feyna: B: 

«feina». 77. drogas: B: «drogues». 83. té·s: B: «té es». 85. poc: B: «poch». 88. vespra: B: 

«vespre». 91. siguidillas: B: «seguidillas». 99. ses: B: «sas». 104. trebay: B: «treball». 105. 

no en: B: «no·n». 107. ya: B: «ja». 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: cego: castellanisme per ‘cec’, introduït a la llengua catalana durant el segle 

XV (DCVB, III: 96); ‘foscando’ no es registra al DCVB com a adjectiu: ser foscando deu 

voler dir ‘veure-hi poc o veure-hi fosc’. 

2. medianer: castellanisme per ‘mediador’, introduït a la llengua catalana a finals del segle 

XVII (DCVB, VII: 320). 

3. ‘Del temps’: entès el sentit següent: ‘actualment’ (DCVB, X: 210). 

6. ‘Estar com un pedrer’: ‘estar fort i robust’ (DCVB, VIII: 370). 

11. pantorrillas: castellanisme per ‘ventre de la cama’, la primera documentació del qual és 

del 1893 al diccionari Alcover-Moll (DCVB, VIII: 191); notau com D2 ja fa aquesta esmena. 

17. semilor: es tracta d’un material que no figura en cap dels reculls lexicogràfics que 

normalment utilitzam; és un aliatge de zinc que apareix, per exemple, al Tratado completo de 

química teórica y práctica de L. F. Thénard del 1830.  

23. barro: mot castellà que designa un tint natural (extracte de terres) per als cabells. Ús ja 

documentat a l’Antiguitat. 

38. negerà: negarà. 

47. familiar: membre de la Inquisició (DCVB, V: 728). 

51. xusco: vid. nota a l’encapçalament del poema [73]. 

53. xorca: llegiu ‘eixorca’.   

56. ‘obrir portell’ significa trobar solució (DCVB, VII: 840). 

79. El fet de ser gent de dos dies deu referir-se a l’antiguitat en la noblesa. 

89. tropítxol: baldufa. 

91. seguidilla: ‘tonada i dansa populars espanyoles’ (DCVB, VIII: 321). 

98. tercer: ‘alcavot: persona que fa de mediador en un tema amorós’ (DCVB, X: 239).  

 

 

COMENTARI: 

En romanç heptasíl·lab, i en un discurs molt directament adreçat a una dona del seu entorn, 

Roca critica un personatge popular del moment que és un pretendent de la dona en qüestió. 

Aprofita per fer retrets durs envers aquest home que, com tantes altres vegades, tenen a veure 

amb les aparences que el personatge vol cuidar fins a l’extrem i que Roca desemmascara. El 

poema està format a partir de jocs de paraules que el fan especialment enginyós. 
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      [75]   

 

UNA VIUDETA ALEGRE, TROBANT-SE PERSEGUIDA DE INNUMERABLES 

PRETENDENTS, LOS TRACTAVA Y CONTENTAVA AB INDIFERÈNCIAS, Y POC MÉS O 

MENOS SE ESPLICAVA COM SE SEGEX: 

 

  Axò és sa meva lliçó: 

  per riure sí, de veras no. 

 

  LETRILLA 

 

  Ara qu·estich yo vacant, 

  y per riure’m d’Anticrist, 

 5 qualsevol qui no està trist, 

  venga en so ventre devant. 

  Véngan saltant y botant, 

  escuadrons de pretendens, 

    que tots quedaran contens, 

   10 perquè a tots los he de dir:  

    per riure, sí. 

 

    Veniu en ses seremias, 

    tamborino y fabiol, 

    que tant com yo duré dol, 

   15 duraran ses alegrias. 

    Ara heu de fer es derrers dies, 

    y llavò heu de dejunar. 

    Ara cualsevol treurà, 

    rient, se pretenció, 

   20 de veras, no. 

 

    Sense camí, ni carrera, 

    per el sol y sal de agost, 

    pes rostoy, com un llagost, 

    heu d’afinar se drasera. 

   25 Ell no hey ha d’haver barrera, 

    ni paret que no salteu. 

    Veniu, i no us acosteu 

    si engroñats heu de venir. 

    Per riure, sí. 

 

   30 De las vilas y ciutats, 

    dels castells y llogarets, 

    véngan diables boyets, 

    y cavallets enflocats. 

    May heu d’estar aturats, 

   35 en aquestas Carnestoltas, 

    que fent voltas y revoltas, 

    entraran en funció; 

    de veras, no. 
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    Frares de Santa Maria, 

   40 y capellans de Alaró, 

    veniu tots en prosesó, 

    a celebrar el meu dia. 

    Cantem tots ab melodia, 

    en acabar de dinar, 

   45 que yo per fer-me alabar, 

    no vuy pèrder un bosí; 

    per riure, sí. 

 

    En Ponsí diu qu·hem vol dar, 

    se barca que té a peu d’obra, 

   50 y s’altre, per se Calobra, 

    de Lluch, hem vol embercar. 

    No hem maretjeu! ‘Xau-me anar! 

 Perquè mos diu el refranch 

    de que a sanch frede, la sanch 

   55 vol dir sense sentir-o. 

    De veras, no. 

 

    Viva, viva que ja arriba, 

    indianet de la sort. 

    Toca fort, com hey ha mort, 

   60 puis véns des Puchet d’en Ribas. 

    Las ribas, Planas, desribas, 

    ma padrina, t’apadrina, 

    y m’ha donat tal moïna, 

    qu·hem farà dir, si heu fa axí, 

   65 per riure, sí. 

 

    Ab los cordons a cavall, 

    Puig, en Curtet, que ya surt, 

    ell fa llarch y farà curt, 

    si el me tira cap avall. 

   70 No és parent? Que ball, que ball. 

    Y que escamp per se novia 

    es confits de ca se tia, 

    qu·axí li faran favor, 

    de veras, no. 

 

   75 Venga es viudo Cañelló, 

    ben pintat com un dimoni, 

    que si és d’altre matrimoni, 

    prest tendrà succesió. 

    Ay, señor retjirador, 

   80 per ses popas y cañellas, 

    ab ellas clama Sansellas, 

    que de bo no vénga aquí; 

    per riure, sí. 
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    Véngan metges a pareis: 

   85 Farrers, Ferriols, Ferrats, 

    aferrats, embolicats, 

    ab un embui de cabeis. 

    Uns han de tornar vermeis, 

    els altres han d’estar grochs, 

   90 ab mi mesclaran es jochs, 

    en estar de bon humor: 

    de veras, no. 

 

    De qu·hem polsen no tench ganes, 

    en qu·estigués com a fetje, 

   95 que només parlar des metje, 

    ya m’ha fetas tercianas. 

    No penseu ses mevas Planas, 

    ab receptes embrutar. 

    No em vingueu a potingar, 

   100 perquè yo fas clar l’orí, 

    per riure sí.  

 

    Véngan Marchs, véngan Marquets, 

    pues ells són homos rumbosos, 

    y per fer es balls més pomposos, 

   105 véngan ab sos jermanets. 

    Ell ballarem ben estrets, 

    si mos dúan tot es niu, 

    perquè pasem bon estiu  

    riguem, qu·en tinch pasió; 

   110 de veras, no. 

 

    Surta, surta que ya és hora, 

    es miser de se cosina, 

    que no hey ha millor fadrina,    

    qu·una viuda qui no plora. 

   115 Vaje fora! Vaje fora! 

    No esper aquest bandejat, 

    qu·es tems que pert a Ciutad, 

    de bo l’aprofit aquí, 

    per riure, sí. 

 

   120 Después que tants d’añs seguí, 

    son plet ab impertinència 

    condemnat per l’Audiència 

    s’apel·là al Consey d’aquí. 

    Com ha d’advocar per mi 

   125 un miser tan flach per ell? 

    Mentres no es mut es servell 

    per riure serà millor, 

    de veras, no. 
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Manuscrits A (VII: 174-177) i B (III: 496-498). Vidal 1971: 210-214. El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: trobant-se: B: «troban-se»; tractava: B: «tractave»; contentava: B: 

«contentave»; poc: B: «poc»; esplicava: B: «esplicave»; segex: B: «seguex». 

3. Ara qu·estich yo: B: «Are que estic jo». 4. Anticrist: B: «Antecrist». 5.  qualsevol: B: 

«cualsevol». 6. en: B: «ab». 8. pretendens: B: pretendents». 9. contens: B: «contents». 12. 

en: B: «ab»; seremias: B: «xeramias». 14. yo: B: «jo». 16. Ara: B: «are»; es derrers dies: B: 

«els derrés dias». 18. Ara: B: «are». 19. se pretenció: B: «sa pretensió». 22. de agost: B: 

«d’agost». 24. drasera: B: «dresera». 25. no hey ha d’haver: B: «no hey ha de haver». 27. i: 

B: «y». 29. riure: B: «riurer». 40. de Alaró: B: «d’Alaró». 41. prosesó: B: «procesó». 50. 

per: B: «pe». 51. embercar: B: «embarcar». 52. No hem maretjeu!: B: «no em meretxeu!». 

54. frede: B: «freda». 59. com hey: B: «com y». 60. Puchet: B: «putxet». 61. desribas: B: 

«derribas». 62. ma: B: «me». 64. qu·hem farà dir si heu fa axí: «qu·em ferà si en fa axí». 

67. ya: B: «ja». 68. farà: B: «ferà». 73. faran: B: «feran». 78. succesió: B: «sucesió». 79. 

retjirador: B: «retgirador». 82. metges a pareis: B: «metjes a parells». 85. Farrers: B: 

«Ferrers». 87. embui de cabeis: B: «embuy de cabells». 88. vermeis: B: «vermells». 90. 

mesclaran: B: «mesclaran». 94. qu·estigues: B: «que estiguis». 96. ya: B: «ja». 98. yo: B: 

«jo». 105. jermanets: B: «germanets». 111. ya: B: «ja». 113. hey: B: «hi a». 115. vaje: B: 

«vaja». 117. qu·es tems: B:  «que es temps»; Ciutad: B: «Ciutat». 120. Después que tants 

d’añs: B: «que tants d’añys». 123. consey: B: «consell». 125. miser: B: «misser»; flach: B: 

«flac». 126. no es: B: «no·s». 127. riure: B: «ríurer». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Letrilla: composició poètica breu, dividida en estrofes al final de les quals es repeteix un 

mateix pensament en diferents versos que s’anomen tornada. Sol tenir caràcter satíric o 

burlesc o inspirar-se en algun refrany popular. 

4. Anticrist: personatge que segons la Sagrada Escriptura ha de venir al final dels temps per 

dirigir l’església (DCVB, I: 715). 

12. seremias: llegiu ‘xeremies’. Les xeremies, el tambor i el flabiol són instruments propis de 

la música popular. 

16. ‘fer es derrers dies’: significa fer festa o celebrar el carnaval previ a la quaresma i a les 

privacions que, teòricament, suposava. 

21. ‘no haver-hi ni camí ni carrera’: és ‘no haver-hi cap mitjà per fer una cosa’ (DCVB, II: 

883). 

28. engroñats: ‘malhumorats’ (DCVB, IV: 977). 

32. diables boiets: ‘els dimonis boiets s’assemblen a les avespes; no estan aturats mai i 

persegueixen les aranyes’ (DCVB, IV: 434); aquesta estrofa fa referència a altres elements 

relacionats amb la festa com els cavalls enflocats i la celebració de Carnestoltes. 

33. enflocats: ‘guarnits excessivament’. 

48. A partir d’aquest vers comencen les al·lusions als diferents pretendents que té aquesta 

vídua. El primer té per malnom Ponsí. 

50. La Calobra és una cala del municipi d’Escorca. 

51. Lluc és un nucli del municipi mallorquí d’Escorca. 

52. xau-me: deixau-me; forma dialectal pròpia del català oral tradicional de Mallorca. 

54-55. ‘la sang vol dir i no vol sentir’: ‘qualsevol parla malament dels seus parents però 

ningú no vol que li’n parlin els altres’ (DCVB, IX: 725). Per les exigències de la rima cal 

pronunciar com a tònic el pronom feble. 

57-65. Aquesta estrofa juga amb la paraula Ribes, que deu ser el llinatge d’algun dels 

pretendents. 

63. moïna: disgust, irritació (DCVB, VII: 484). 

66-74. Roca fa jocs de paraules amb el malnom del pretendent del qual parla en aquesta 

estrofa, en Curt. 

75-83. Aquesta estrofa es refereix al vidu Cañelló que no podem identificar. Roca, com ja és 

habitual, aprofita per fer jocs de paraules amb el terme ‘canyella’ i Sencelles. 

81. Sencelles és un municipi de Mallorca. 
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84-92. L’estrofa es refereix a metges del moment: Joan Ferriol era un metge mallorquí del 

segle XVIII que l’any 1799 va escriure un tractat sobre la febre que no s’arribà a publicar 

(Bover 1868, I: 292).  

94. polsar: ‘prendre el pols’ (DCVB, VIII: 712). 

96. ‘terciana’ és una febre terçana, és a dir, febre intermitent que es repeteix al tercer dia 

(DCVB, X: 238). 

97. Vegeu la referència a Planas a [73], vers 27è; ja hem indicat que era d’una família de 

farmacèutics; encara que aquests personatges apareixen als dos poemes que parlen de 

pretendents no tenim prou arguments per identificar les dues dones que els protagonitzen. 

Noteu que el personatge identificat com a Planes persegueix la vídua que protagonitza aquest 

poema però també la fadrina del poema [73]. 

99. potingar: ‘administrar medicaments’ (DCVB, VIII: 816). 

100. ‘fer clar l’orí’ és un símptoma de bona salut i que, per tant, la protagonista no necessita 

medicaments. 

106. El mot ‘Ell’ no té valor de pronom personal, sinó que es tracta d’una partícula que s’usa  

al començament d’una frase exclamativa per reforçar-ne l’expressió. 

126. Llegiu: mentre no es mudi el cervell. 

 

COMENTARI: 

Roca posa en boca d’una dona vídua, a la qual encalcen nombrosos pretendents, algunes 

crítiques contra personatges de l’època, en general difícils d’identificar. Com sol fer a les 

seves sàtires, usa els jocs de paraules constantment i les ironies que atorguen un to humorístic 

al poema. La composició següent, [76], fa referència a la mateixa protagonista, encara que el 

tema se centrarà en l’explicació d’un dels seus pretendents: un oncle. 
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       [76] 

 

EPITAFI A UN ONCLO DE LA MATEXA VIUDA QUI MORÍ 

DURANT ES BULL DE SOS GALANTEOS AB LAS CIRCUNSTÀNCIAS QUE SE REFEREX 

EN ESTE ROMANS: 

 

 Aquí jeu un onclo mort, 

 d’una naboda molt viva, 

 narcisos d’esta comarca, 

 semidéus d’aquestas vilas. 

5 Primer fonch jermà segon, 

 después la casa domina, 

 y en los dos estats fa vèurer, 

 qual és el de millor viurer. 

 Devertit en lo primer, 

10 cual altre Narcís vivia, 

 seguint la cassa y dexant 

    a las ninfas qui el seguían. 

    Esent señor, mil cuidados 

    troba en tot lo qu·aprecia, 

15 y el temor de perder-lo, 

    del gust de tenir-lo el priva. 

    Se vida va ser molt clara, 

    la sua mort, un enigma, 

    perquè ningú sap la causa, 

   20  y casi tots l’endevínan. 

    Uns diuen qu·ab la pruaga, 

    fent se tortuga camina 

    molt despay y no s’atura, 

    fins que devall terra es tira. 

   25 Altres qu·és mort d’un verí, 

    qui saludant-lo el matzina; 

    o picat de la taranta, 

    d’una negre tarantina. 

    Altres, qu·és mort d’un mal nou, 

   30 que li diuen mal de vistas, 

    per las que té se neboda, 

    qui a ell tant el mortifícan. 

    Quant ell veu qu·a totas horas, 

    tants a se porta li pícan, 

   35 li fan avorrir es pixar, 

    y s’esclata se vexiga. 

    Ses caleses y cavalls, 

    qu·allí de dia tant bríllan, 

    tórnan màquinas de guerra, 

   40 qui en la nit el martirítzan. 

    Les floretas que li duan, 

    per ell, totas són espinas; 

    las confituras, arsènit; 

    aygofort, las malvasias. 



 428 

   45 Es billetets són sentèncias 

    de mort, qu·a ell li entíman; 

    las uyadas, puñaladas; 

    galtadas, las moxonias. 

    Las visitas que li fan 

   50 los cavallers qui medían, 

    li són visitas de metjes, 

    qui màtan sense malícia. 

    Si algun li parla de bo, 

    alsa ses teules y crida 

   55 perquè no li als ses ollas, 

    qu·ell suspese cada dia. 

    Ollas a hont bull son cor, 

    de metals, ollas pudridas, 

    en què té el florit puchero 

   60 de monedas estantisas. 

    Cuant veu tant de rebumbori, 

    fent preguntas estudia 

    la pragmàtica del rey, 

    y els edictas del bisbe. 

   65 Sent qu·el fugir mano, mano, 

    a l’últim ya se castiga, 

    que s’han de casar a la yglésia 

    tant si és de nit com de dia. 

    Que els parents ha de dir: «Sí». 

   70 Sinós ya no hey ha novia; 

    quant no don el sí per ells 

    la justícia de la vila. 

    Dins son cap, ajunta caps; 

    de se casa ya no fia; 

   75 y anar-se’n a fer la guarda, 

    dins la yglésia determina. 

    Escannat de l’altra volta 

    que col·locà aquesta nina, 

    per por de semblant matansa, 

   80 a matar-se antes s’arrisca. 

    A su bax des presbiteri, 

    se fa fer una garita, 

    per fer allí sentinella, 

    mentres visca se pubila. 

   85 Quant ella vénga a casar-se, 

    sortirà al punt com un tigre, 

    y desditxat des noviy, 

    si antes qu·heu fos no s’esquitxa. 

    A las teyas nupcials 

   90 veureu qu·escampa y trapitja, 

    y venturós del vicari, 

    si es ruquet no li esquinsa. 

    Moscas del seu Sant Narcís, 

    en son sepulcre voldria, 
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   95 qui com exèrcits francesos, 

    los ajustes destruïsen. 

    Si el rey Anfós en persona, 

    per ser nabot seu venia 

    com los sens Cabrit y Basa, 

   100 li dirà mil picardias. 

    Dexau-lo estar, pues, quiet; 

    ningun pretenga tal viuda; 

    si està el tort devall se llosa, 

    sola la tórtora estiga. 

   105 Sihe’t la terra jaujera, 

    onclo més mal que mil tias, 

    ya que fóres tan pesat 

    guardant la que posehïres. 

    Caminant, tu qui a Consell 

   110 t’aturas per oir misa, 

    aprèn a no oir may, 

    de fastetjar, las fatigas. 

    Aprèn d’aquest espetacla, 

    que en los béns no està la ditxa, 

   115 sinós en un cor alegre, 

    qui sols el fer bé desitja. 
 

 

Manuscrits A (VII, 177-180) i B (III, 498-500). Vidal 1971: 215-219. El text es basa en A. 

Imprès: Comas 1972, VI: 455, versos 1-4. 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: romans: B: «romanç».  

1. jeu: B: «jau». 2. naboda: B: «neboda». 15. pèrder-lo: B: «pèrder-o». 17. se: B: «sa»; ser: 

B: «esser». 26. matzina: B: «matsina». 28. negre tarantina: B: «negra terantina». 30. diuen: 

B: «diven». 31. se neboda: B: «sa naboda». 33. Quant: B: «cuant». 34. pícan: B: «pixen». 

43. arsenit: B: «arsenich». 44. aygofort: B: «aigofort»; malvasias: B: «melvasias». 47. 

uyadas: B: «ulladas». 56. qu·ell suspese: B: «que ell suspesa». 58. pudridas: B: «podridas». 

59. puchero: B: «putxero». 61. Cuant: B: «quant». 64. edictas: B: «edictes»; bisbe: B: 

«bisba». 66. ya: B: «ja». 67. S’han: B: «l’han»; a la yglésia: B: «en la iglésia». 69. que els: 

B: «qu·el»; ha: B: «han». 70. ya: B: «ja»; hey ha: B: «hi a». 71. quant: B: «cuant». 74. se: 

B: «sa». 76. la yglésia: B: «l’iglésia». 77. l’altra: B: «l’altre». 78. Col·locà: B: «col·locà». 

81. des: B: «d’es». 83. sentinella: B: «centinetla». 84. se: B: «sa». 85. Quant: B: «cuant». 

87. des novyi: B: «d’es noví». 88. qu·heu: B: «qu·eu». 90. qu·escampa y trapitja: B: «que 

escampa y trapitja». 93. del: B: «d·es». 94. sepulcre: B: «sepulcra». 96. destruisen: B: 

«destruissen». 98. nabot: B: «nebot». 99. seus: B: «sens»; i Basa: B: «y Bassa». 102. 

ningun: B: «ningú». 103. tort: B: «tord». 105. Sihe·t: «sia·t»; jaujera: B: «lleugera». 107. 

ya: B: «ja». 108. que posehires: B: «qui posseires». 112. fastetjar: B: «festetjar». 113. 

espetacla: B: «espectacle». 

 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: epitafi: inscripció sepulcral. Els corns marins s’empren a les Balears per a 

fer soroll ofensiu davant la porta de la casa d’un vidu acabat de casar formant una serenata 

burlesca que a Mallorca s’anomena ‘corns i esquelles’ (DCVB, III: 546). 

3. Narcís és un personatge mitològic, jove i molt bell que, veient la seva imatge reflectida en 

les aigües es va enamorar d’ell mateix i morí contemplant-se (DCVB, VII: 702). Segurament 

Roca hi fa una referència en sentit figurat, tot atribuint a neboda i oncle aquesta 

autocontemplació pròpia de l’ésser mitològic. 
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4. semidéus: ser humà exageradament elogiat (DCVB, IX: 373). 

11. ‘cassa’ llegiu ‘caça’. 

13. cuidados: vegeu la nota a [9], vers 26è. 

21. pruaga: ‘proagre’, ‘gota dels peus; inflamació que s’accentua especialment a l’ungla del 

dit gros’ (DCVB, VIII: 682). 

23. despay: ‘a poc a poc’ (DCVB, V: 373). 

30. Per ventura en lloc de ‘mal de vistes’ escau millor al sentit de l’estrofa ‘mal de visites’, ja 

que l’oncle tem les visites que rep la neboda. Ara bé, si fos ‘visites’ es trencaria l’esquema 

mètric de la composició. 

37. calesas: ‘calessa’: ‘carruatge de dues rodes obert per davant per a dues persones’ (DCVB, 

II: 856) 

43. arsènit: ‘arsènic’ (DCVB, II: 43). 

50. mediar: vid. nota al vers 2 de [74]. 

51-52. Roca torna a insistir en la seva aversió contra els metges. 

53-60. Cal una lectura en sentit figurat d’aquests versos: ‘teules’ és el nom de diferents 

objectes que per la seva forma arquejada tenen semblança amb la teula. Per tant, en sentit 

figurat, l’oncle alça les celles i crida quan qualque pretendent fa propostes serioses a la 

neboda, la qual cosa podria fer que el pretendent ocupàs el lloc de l’oncle i que ‘alcés les 

olles que fins aleshores sospesava l’oncle cada dia’. En aquestes olles hi ha el cor de l’oncle, 

un cor de metall; aquesta olla té floridura per una mesura (moneda) que ja no val. 

58. ollas pudridas: ‘el cuinat dels ingredients normals de l’olla i alguns altres menys 

freqüents com carn de ploma, cuit tot a la mateixa olla’ (DCVB, VII: 901). 

59. puchero: (cast.) olla. 

60. monedas estantisas: és l’oncle vell. 

77. escannat: ‘escamnat’: ‘escalivat, desconfiat’ (DCVB, V: 212); aquest vers i el següent es 

refereixen al primer matrimoni de la vídua en qüestió. 

82. garita: ‘casa que serveix de refugi als sentinelles’ (DCVB, VI: 193). 

83. sentinella: ‘servei de defensa o vigilància’ (DCVB, IX: 833). 

87. noviy: ‘novii’: el qui està a punt de casar-se o s’ha casat de poc (DCVB, VII: 802). 

88. esquitxar-se: ‘anar-se’n ràpidament, evitant d’esser vist o d’esser aturat’ (DCVB, V: 

483). 

89. teyas nupcials: ‘teies nupcials’: torxes nupcials. Ciceró ja fa al·lusió al seguici de joves 

amb torxes enceses que acompanyaven al vespre la núvia a la casa del marit (Ciceró 1962). 

Resulta molt aclaridora del significat del terme la descripció que trobam a la novel·la grega 

del segle III D. C. Dafnis i Cloe de les torxes nupcials: «aquell dia, en fer-se de nit, tots 

acompanyaren Dafnis i Cloe dins la cambra nupcial, uns tocant el flabiol, altres la flauta i 

altres portant torxes enceses» (Longus 1993: 104). 

93-96. Les mosques de Sant Narcís són una epidèmia que, segons la tradició, assotà les tropes 

franceses del rei Felip l’Ardit que assetjaven Girona l’any 1285. Els soldats francesos 

moriren a causa de les mosques que sortiren del cos mort de Sant Narcís que es guarda a 

l’església gironina de Sant Feliu (DCVB, VII: 702); d’aquesta manera, l’oncle del poema de 

Roca vol ser com sant Feliu, capaç d’espantar els pretendents amb les mosques que surtin del 

seu sepulcre.  

96. ‘ajust’: ‘acompanyada d’un casament, bateig, etc’ (DCVB, I: 123) 

97-98. L’oncle pretén ser nebot del rei Anfós. 

99. Cabrit i Bassa són dues figures del llegendari popular de Mallorca. Varen defensar el 

Castell d’Alaró quan l’infant Alfons o Anfós va ocupar Mallorca. Cabrit i Bassa lluitaren a 

favor de Jaume II. Calgué que el rei Anfós personalment exigís el lliurament del castell 

d’Alaró. La llegenda conta que un cop aconseguida la fortificació el rei Anfós féu rostir 

Cabrit i Bassa com si fossin cabrits. sen: ‘tractament que es dóna als camperols quan ja són 

d’edat madura’ (DCVB, IX: 818). 

100. ‘picardia’: expressió de mala intenció (DCVB, VIII: 8). 

103-104. Versos molt eloqüents que juguen amb el sentit polisèmic dels mots ‘tord’ i ‘llosa’; 

un ‘tord’ és un ‘ocell’ i, en sentit figurat, un ‘home belitre’; una ‘llosa’ és una ‘fossa’ i una 

‘pedra planera que constitueix una trampa per agafar ocells’.   

103. tort: llegiu ‘tord’, en el sentit de belitre, murri (DCVB; X, 356); llosa: ‘pedra que 

cobreix una tomba’ (DCVB, VII: 59).  
105. Llegiu ‘Sia’t la terra lleugera’. 

106. mal: ‘mancat de bondat’ (DCVB, VII: 139). 

109. Consell és un municipi de Mallorca. 



 431 

 

COMENTARI: 

El poema [76], Aquí jeu un onclo mort, és un dels més complexos i interessants dels 

poemes de circumstàncies de Roca. Una al·lota vídua fou pretesa pel seu oncle que morí 

durant el seu intent de seducció. En primer lloc, el poema presenta els dos personatges i 

planteja amb certa ironia diferents motius que poden haver causat la mort de l’oncle. Acte 

seguit, es descriuen totes les estratègies de l’oncle per aconseguir que la jove no es casi amb 

un altre pretendent. Aquest oncle, fins i tot des de la tomba, pretén desbaratar qualsevol 

possibilitat de matrimoni de la neboda. Els recursos utilitzats en la descripció de la gelosia de 

l’oncle envers la neboda són d’allò més enginyosos i treballats. Els versos són excel·lents i 

els jocs de paraules es caracteritzen per una gran eloqüència. 
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     [77] 

 

CARTA DE MOTS QUE ENVIA UN BENEIT A LA SEVA COM SE DIU EN ESTA 

CAGOLADA. AUTOR: EL D[OCTO]R GUIEM ROCA. 

 

    Querida de mes entrañas 

    o clotelleras, 

    ara het vui dir las derreras 

    per comensar. 

   5 Si aquesta het pogués trobar 

    ab tal salut, 

    com un malalt ajegut, 

    com una enclua; 

    o que het trobàs tota nua, 

   10 molt ben vestida, 

    tant com una palomida 

    o llensadora. 

    Vós sou de mon cor señora 

    y de ell criada, 

   15 tant com una formatjada 

    o una tàpia. 

    És del meu cor la prosàpia 

    molt excelent, 

    pues se troba tan ardent 

   20  com un brosat. 

    Un pa moll, entrevesat, 

    tench en el meu pit, 

    tan esfondrat com un llit 

    tallat de peça. 

   25 És autoridad expresa 

    del gran Sofí, 

    com explica el Calepí 

    formals paraulas; 

    tan veras com unas faulas 

   30  o roncadors. 

    Ja sé que·n tents de millors, 

    pitjors que jo, 

    qui het festetjan tant de bo 

    com a la mort; 

   35 però, en fi, tenc conort 

    qui hem desconsola. 

    Ja sé que estàs tota sola 

    ab més de mil, 

    qui míran el teu perfil 

   40 ab los teus nasos. 

    Sé que tens mil satrapasos 

    com un silló, 

    qui van abrigats redó 

    tots sense capa, 

   45 tan enfitats com un mapa 
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    o vell marí. 

    Ja sé jo que en Xerafí 

    fa es xemo prop, 

    ben plantat com un calop 

   50 o finosel·lo, 

    te envia un cortinel·lo 

    de cocas bambas, 

    duas canastas de gambas 

    o rebasells. 

   55 Caspitel·lo! Quin són ells 

    cuits ab un cofre. 

    Ja sé jo també que en Nofre 

    lluñy s’i afica, 

    qui het va fer una musica 

   60 sense cap so, 

    cantant com un cantor bo 

    de pa d’un sou, 

    perquè té el cap com un ou 

    o ribell fes. 

   65 També het dich que no het dich res 

    d’en March Suau: 

    aquell qui het féu un sarau 

    o figatel·la, 

    y ballà sa tarantel·la 

   70 com un plomatxo, 

    dret com un soldat borratxo, 

    qui és aygoder. 

    Ja sé que el picapedrer 

    te envia flors, 

   75 cues, machs, pets, cans, vius y mors, 

    y altres peixos, 

    tots sensers com uns esqueixos 

    de devall xella. 

    Tu ets al·lota tan bella 

   80 com una bolla, 

    hermosa com una ampolla 

    plena de merda. 

    Crech que el señy hem feràs perde, 

    perquè no hen tench. 

   85 Cada pich que me entretench 

    mirant tes mans, 

    hem parexen dos gegans 

    per ser tan xicas. 

    Ja sé que tu hem pronosticas 

   90 venturas malas, 

    perquè dius que duch cucalas 

    baix dels jonolls, 

    y que tench dos ulls de polls 

    en el clotell, 

   95 y tench pelut el servell 
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    com un crestay. 

    Llevors dius que tench un tay 

    al mitx dels morros, 

    y que els meus ulls són caxorros 

   100 o marros vells, 

    o doctors esquitarells, 

    o esquena d’ase. 

    Ja sé que ab altri se case 

    te perspectiva, 

   105 perquè hets tan ximpla y esquiva, 

    com un panó; 

    per so het dich esta cansó 

    del siguén modo. 
 

 

Manuscrit C (VI: 413). Vidal 1971: 139. 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: cagolada: s’ha d’interpretar en sentit figurat com a ‘vers sense importància’, 

ja que en sentit literal significa ‘tros d’excrement de forma rodonenca’ (DCVB, II: 324). 

Noteu també el joc de paraules: ‘cagolada’ per ‘codolada’, que és la forma en què es troba el 

poema. 

1. Querida: castellanisme per ‘estimada’; Roca segurament usa el castellanisme per 

intensificar el to irònic. 

2. clotelleres: ‘clatellades’, ‘cop pegat amb la mà plana al clatell’ (DCVB, III: 195). 

8. enclua: dialectalisme per ‘enclusa’: eina que utilitzen els ferrers. 

11-12. les palomines i les llançadores són peces pròpies dels telers (DCVB, VIII: 145 i VI, 

892). 

17. prosàpia: ‘estirp’ (DCVB, VIII: 930). 

26. El Gran Sofí de Pèrsia és el títol atorgat als monarques de Pèrsia a partir del segle XVI. No 

es troba documentat als reculls lexicogràfics que normalment consultam, però apareix en 

obres de Cervantes, entre altres. 

27. Calepí: a la biblioteca de Guillem Roca i Seguí figuren dos volums enunciats com a 

Calepino de Salas. Es tracta d’un manual que gaudeix de gran prestigi entre els professionals 

de la justícia. 

41. satrapasos: ‘satraperia’: ‘habilitat per enganyar o dissimular’ (DCVB, IX: 768). 

42. silló: ‘càntir amb una ansa i dos brocs’ (DCVB, IX: 911). 

48. xemo: segurament prové de «xamós» o «xamosia»: afalagadura, carícia (DCVB, X: 903). 

49. calop: ‘pesona important que sobresurt en intel·ligència, riquesa, etc.’ (DCVB, II: 51). 

51. cortinel·lo: «quartinel·lo»: ‘recipient per a tenir vi’ (DCVB, IX: 27). 

55. caspitel·lo: interjecció intensificativa de ‘caspi’ que s’utilitza per causar estranyesa 

(DCVB, III: 23). 

57-64. Fa referència al mateix Nofre que apareix al poema [78] Ou esta música; per això 

podem saber que el poema s’adreça a la mateixa dona que Roca anomena ‘Funesta Mònica’; 

de fet, aquests versos són una clara al·lusió a aquell poema. 

59. La paraula ‘musica’ s’ha de pronunciar amb accent en la penúltima síl·laba per raons de 

rima. 

64. ribell fes: ‘gibrell fes’ que significa ‘gibrell esquerdat’ (DCVB, V: 833). 

65-72. El poema [75], 102è-110è, fa referència a una família de ‘Marcs i Marquets’ que 

comparteixen amb els d’aquesta composició el gust pel ball. Aquesta dada resulta insuficient 

per afirmar que el poema que ara analitzam tracta de la mateixa persona que el [75].  

68. ‘figatel·la’ no apareix en cap dels reculls lexicogràfics habituals. Pot derivar de figa. Per 

altra banda, el terme sí que apareix als manuscrits del text de cuina mallorquina de fra Jaume 

Josep Bernat Martí i Oliver (1712-1788). El terme sembla manllevat de la cuina italiana i 

enllaçaria amb l’origen napolità de la dansa tarantel·la que apareix al vers següent (Contreras 

2004: 7). 

70. plomatxo: ‘plomall d’adorn’ (DCVB, VIII, 672).  



 435 

72. aygoder: és aquell que beu aigua i no beu vi (DCVB, I: 342). 

78. xella: llegiu ‘aixella’. 

91. ‘dur cucales’ significa ‘esser ignorant, anar obcegat’ (DCVB, III: 227). 

92. jonolls: dialectalisme per ‘genolls’ (DCVB, VI: 262). 

93-94. ‘tenir ulls de poll al clatell’ significa ‘no veure-hi, tenir poc seny’ (DCVB, X: 604). 

100. marro: ‘embull’ (DCVB, VII: 263). 

107. per so: per això. 
 

 
COMENTARI: 

El poema [77] Querida de mes entrañas torna a ser una composició de tema intrascendent 

que posa l’accent en el llenguatge i que parla de la mateixa dona que surt a [78] és a dir, es 

refereix a una ‘funesta Mònica’. El pretendent d’aquesta senyora nom Nofre i la composició 

[77] constitueix una suposada carta que ell li envia. De fet, els dos últims versos donen peu al 

poema que ve a continuació. 



 436 

    [78] 

 

MÚSICA DE CORNS Y ESQUELLAS PAR A CANTAR A LA MÉS XUSCA SEÑORA 

AB LA SIGUENT POESIA D’ÚLTIMA MODA: 

 

   Ou esta música, 

   funesta Mònica, 

   qu·ab se mandúrria, 

   en Nofre et fa. 

  5 Dexa s’andúrria, 

   ces tanta ràbia, 

   acab se fúria, 

   que prou n·i ha. 

    O blanca andívia, 

10 bella falòrnia, 

   treu sa carícia, 

   que per tu va. 

   No et mostres rígida, 

   ou estas súplicas, 

  15 o mor-te tísica, 

   d’aquí demà. 

   Que yo ple d’ànsias, 

   ferit d’angústias, 

   mes penas fàtuas 

  20 et vull contar. 

   Surt, cara d’àspia; 

   surt, uis de mòpia, 

   boca de xàvega, 

   barras de ca. 

  25 Moc de gall d’Índia, 

   nas de bec d’àguila, 

   frontet de cípia, 

   oranells d’A. 

   Galtas de síndria, 

  30 color d’aufàbega, 

   cap d’aubargínia, 

   pèl de safrà. 

   Surt, morros d’àneda, 

   dens d’os de bístia, 

  35 sayetas d’àncora, 

   coll de pinsà. 

   Pits de dos màrfegas, 

   mugarons d’èrnia, 

   ventre d’aufàbia, 

  40 cos d’aubardà. 

   Sellotas fètidas, 

   manotas rústicas, 

   unglotas mèrdicas, 

   dits d’escrivà. 

  45 Ancas esfèricas, 
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   cuxotas gòticas, 

   camas de bèstia, 

   peus de milà. 

   Surt, xusca escòria, 

  50 hermosa estàtua, 

   qu·aquesta xòrrega 

   het vol robar. 

   Dóne’m la glòria 

   de tes primícias, 

  55 si no l’història 

   s’acabarà. 
 

Manuscrits A (VII: 147), B (III: 487-488) i C (VI: 412-413); el text es basa en C. 

Vidal 1971: 160-161. També ha estat editat parcialment per Bover, II: 273 i Sa marjal, IV: 

11-12; en els dos casos se suprimeixen els versos 37-58; a més, Comas 1972, VI: 448 

reprodueix els versos 1-12; 16-32 i 53-56; Miralles: 2006, 207. 

  

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: par a: B: «per a»; xusca: C: «pintada»; ab...: C: «ab esta poesia de la última 

moda.Autor el miser Dr. Guiem Roca». 

3. qu·ab se: B: «qui ab sa». 4. et: B: «het». 5. s’andúrria C: «la andúrria». 6. Ces: C: «de». 

7. se: C: «la». 8. ni ha: B: «n’hia» i C: «n’i a». 9. andívia: C: «endívia». 11. sa: B: «se» i C: 

«te». 13. et: B: «het»; mostres C: «mostras». 16. d’aquí: C: «de aquí». 17. yo: B i C: «jo»; 

d’ansias C: «de ancias». 18. d’angústias: C: «de angústias». 22. uis: B: «ulls». 23. xàvega: 

C: «xàvaga». 25. moc: B i C: «moch»; d’Índia: C: «de Índia». 26. bec d’àguila: B i C: 

«bech de àguila». 27. cípia C: «sípia»; 28. oranells: C: «oronells». 29. síndria: B: «cíndria». 

30. d’aufàbega: C: «d’alfàbaga». 31. d’aubargínia: B: «d’aubergínia» i C: «de albargínia». 

33. d’àneda: C: «de anada». 34. d’os: C: «de os». 38. mugarons d’èrnia: B: «muguerons 

d’hèrnia» i C: «mugarons d’hèrnia». 39. aufàbia C: «alfàbia». 40. aubardà: C: «albardà». 

44. d’escrivà: C: «de escrivà». 47. bèstia: B: «bístia». 51. qu·aquesta: C: «que aquesta»; 

xòrrega: B: «chòrrega». 54. tes: B: «tas». 55. l’història C: «la història». 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: xusca: vegeu la nota a [67], vers 34è. 

3. mandúrria: forma vulgar per ‘bandúrria’ (DCVB, VII: 191).  

5. andúrria: ‘ràbia contra algú’ (DCVB, I: 673).  

6. ces: llegiu ‘cessi’. 

10. falòrnia: ‘idea errònia; cosa insignificant’ (DCVB, V: 714). 

21. cara d’àspia: ‘cara llarga i magra’ (DCVB, II: 68). 

22. mòpia: ‘animal imaginari’ (DCVB, V: 562). 

23. xàvega: ‘xarxa de malla ampla’; per tant, ‘boca de xàvega’ significa ‘boca grossa’ 

(DCVB, X: 365). 

37. màrfegas: ‘matalàs’, ‘dona grassa’ (DCVB, VII: 241). 

38. mugaró: ‘mugró’ (DCVB, VII: 639). 

40. aubardà: ‘albardà’: ‘comediant: persona irreflexiva’ (DCVB, I: 412). 

51. xòrrega: ‘beneitura, curtor’ (DCVB, X: 964). 

 

COMENTARI: 

Es tracta d’una composició burlesca en què l’autor descriu una dona en un to grotesc. Altres 

poetes mallorquins de l’època també realitzen aquest tipus de composicions, encara que Roca 

identifica clarament la protagonista de la seva descripció. 
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     [79] 

 

AL MATRIMONI DEL D[OCTO]R D[O]N MIQUEL PASQUAL AB D[ON]A 

COLOMA VIDAL I FERRÀ, ÀLIAS PESCALEY. CODOLADA. 

 

   Maneta, señor doctor, 

   prenguem tabach; 

   vostè és casa com un mach. 

   Enhorabona! 

  5 Are sí que tendrà dona, 

   tutom qui en vuya; 

   ara sí que tendrà muya, 

   y no muyer. 

   Al punt el fan cavaller 

  10 de la muntaña; 

   vostè ja ha aficat se baña, 

   y durà creu, 

   però perdrà es seu hereu, 

   ses Roveyadas, 

  15 si bé las haurà aplegadas, 

   millor las gasta. 

   Que vénga tota la casta 

   dels infanzons; 

   Oy! Oy! Quin esbart de dons, 

  20 dins es favar! 

   Quin modo d’escloveyar! 

   Cassó, quins bechs! 

   Señor doctor, no jemechs, 

   qu’axò no és res! 

  25 Ja veurem en lo entremès, 

   més te val que fasas s’asa, 

   qu’axò és jent de bona casa, 

   y bona barra. 

   Ell no hey haurà cap parra 

  30 qui s’afich tant; 

   jo crech que deus eser sant, 

   o com un retble; 

   o de Sòcrates dexetble, 

   qui, mal que mal, 

  35 vos ha de fer inmortal, 

   si en sortiu viu. 

   És Diògenes més esquiu, 

   vos protejès; 

   en Ferrà vos oferex 

  40 ses ferraduras. 

   Qu·en véngan, de criaturas, 

   que per tots basta; 

   a son Oliva hey ha pasta, 

   quant ha plogut. 

  45 Si mirau y feis es mut 
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   vos diran savi, 

   que ya basta el señor-avi, 

   per dirijir; 

   ell vos ha de fer lluir 

  50 com una escata; 

   ell tant pendrà or com plata, 

   per cambiar; 

   sols que puga saciar 

   la parentel·la. 

  55 Per tenir aquesta perla, 

   tot és barato. 

   No faseu pus es beato, 

   siau de moda. 

   La vostra fortuna roda, 

  60 no us atureu. 

   Gran petrimetre sereu, 

   si creis ses tias; 

   comensem per ses camias 

   treu sa pitxera, 

  65 tira es maneguins anrrera, 

   dexa es d’Ol·landa, 

   treu-me uns brodats de randa 

   d’unas faldetas. 

   Ara has de dur ses mans netas, 

  70 com un vivori. 

   Ja hem mogut bon rebunbori. 

   Sufrir, sufrir! 

   Vénga un altre corbatí, 

   treu aquest coll; 

  75 ell és masa estret y moll, 

   polir amidó. 

   O calapas! O arizó! 

   Ell tot l’era hu; 

   tu no sabràs si ets tu, 

  80 de part de rera. 

   Qu·és aquesta cabayera, 

   tant furiosa, 

   tan porca, embuyada y tosa 

   qu·és la del jèurer? 

  85 Al punt una n’he de trèurer 

   d’en Juanet. 

   Vénga un bosot més estret, 

   no en fases cas, 

   y tira aquest matalàs 

  90 tant gros que duyas. 

   Fora, fora, aquestas cruyas; 

   vénga un capell, 

   ab un floc com un remell, 

   llarch a la ynglesa, 

  95 tot a l’ús de la nobleza; 
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   tot lo millor. 

   Mira don Toni, el menor, 

   el nou cosí. 

   No veus aquest xerafí, 

  100 tant ben posat? 

   Aquest cap de calafat 

   més noble que tot el món? 

   Ja no het podrà caure es don, 

   si tu t’esposas. 

  105 Tu no saps ab qui te posas 

   en esta llista. 

   O si no dóna una vista 

   al tio Xim: 

   qu·ell hey dirà més de prim 

  110 y trobarà, 

   a los damunt més richs ya, 

   que no estan ara. 

   O fill de ditxosa mara! 

   Misè encantad! 

  115 Ab quina estrella sou nat, 

   tant venturós? 

   Sols era feta per vós, 

   aquesta sort. 

   Malaya si prenia port, 

  120 en quinse dias, 

   bordetjant per ses badias, 

     y fent pregàrias. 

     Ell ensendrem lluminàrias, 

     en rendir-se. 

    125 Fe-li lloc! Fe-li mercè! 

     Da-li diners; 

     Maja, va, da-n’i·n més, 

     altra capada. 

     Al punt està rematada, 

    130 si tu no hey trasas. 

     Anem, casta de ferrasas, 

     tu ya llanegas. 

     Tu no saps lo que jamegas, 

     axò està enrrera; 

    135 axò no se dóna espera, 

     paguen contants: 

     «coranta cinch y mitx». «Tants?» 

     «Y per un pic!» 

     «Yo seré més ruc que ric, 

    140 si no s’espassa. 

     Demà vatx en en Terrasa, 

     a vèurer si hem puc fer frare, 

     antes qu·ella m’i fase are, 

    de Sant Francesch. 

   145 Yo som el qui hem devertesch 
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    y tutom riu. 

    Ja pasarem bon estiu, 

    quant no vetx res. 

    Si no hem diu un homo entès: 

   150 «no hey ha tal tel». 

    Yo dich de anar ab recel 

    si és verge o no, 

    cuant vetx tanta vermeyó, 

    d’enamorada; 

   155 quant m’esverga mosegada 

    a un cert lloc. 

    Us! Caray! A poch a poch! 

    Yo heu tench mester! 

    Més valdria anar a lloguer, 

   160 ab sa criada! 

    Tu no saps estar aturada 

    de culetjar. 

    Acale’t, qu·aquesta mà 

    tot hem destapa; 

   165 cuant escriuràs en el Papa, 

    pose·y axò. 

    Si tu dius qu’anava bo 

    Per què fugias? 

    Per qu·has de dir a ses tias 

   170 que no hey tench mañas? 

    Tu diràs de posar bañas, 

    cara de cípia? 

    Dexa fer que yo t’arrípia 

    en es barbó. 

   175 Es rebosillo millor 

    l’he de fer benas. 

    Yo et tiraré metlas plenas 

    y tu cloveyas. 

    Axò duyas y no heu deyas, 

   180 dins es gavatx? 

    Cada dia farem matx, 

    dins es janer. 

    Calla y yo callaré, 

    des managuins. 

   185 Qu·hem de fer de tants de nins? 

    Par que te’n rigas, 

    y par qu·hem fases ses figas 

    sens dexar-me’n. 

    Are qui surts, enar-te’n 

   190 fins a la una? 

    Pren es coxí, cul de pruna 

    que no saps sèurer! 

    Creu que si no fos per jeure, 

    no het mantendria! 

   195 Y el calop, saps què voldria? 
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    Separar-se de tu; 

    estar-se a tu per tu 

    y texar-te aliments; 

    y que yo esmolàs ses dens 

   200 a set o vuit. 

    Axò ya és cremat de cuit, 

    señor don Toni. 

    Que vage a estar ab el dimoni, 

    y que no l’hem toms. 

   205 Qui l’a feta que l’engrons, 

    que li fase de pare, 

    que li don pa se mare, 

    d’ellà hont és. 

    Voltros ya heu teniu entès, 

   210 punto y basta, 

    que per un altra hey ha pasta! 

 

 

Manuscrits A (VII: 151-155), B (II: II, 666-669). Vidal 1971: 170-178. El text es basa en A. 

 

 

APARAT CRÍTIC:  

6. vuya: B: «vulla». 7. que: B: «qui». 8. muyer: B: «muller». 18. infanzons: B: 

«ynfanzons». 24. no es: B: «no·s». 26. fasas: B: «fassas». 27. jent: B: «gent». 29. no hey: B: 

«no·y». 30. qui: B: «que». 31. eser: B: «esser». 33. dexetble: B: «dexeble». 38. protejés: B: 

«protegés». 43. hey ha: B: «hi a». 44. quant: B: «cuant». 54. parentel·la: B: «parentela». 

57. faseu: B: «fasseu». 60. no us: B: «no heus». 65. anrrera: B: «enrera». 71. Ja hem: B: 

«ja·m». 75. masa: B: «massa». 77. arizó: B: «erizó». 78. hu: B: «u». 82. tant: B: «tan». 84. 

jèurer: B: «jàurer». 87. bosot: B: «bossot». 88. no en: B: «no·n»; fases: B: «fasses». 90. 

tant: B: «tan». 93. remell: B: «ramell». 94. ynglesa: B: «inglesa». 103. het podràs: B: «het 

porà». 109. hey: B: «ey». 111. ya: B: «ja». 114. misè: B: «misser». 116. tant: B: «tan». 119. 

malaya: B: «mal haya». 125. lloc: B: «lloch». 130. no hey trasas: «no·y trassas». 132. 

llanegas: B: «llenegues». 133. jamegas: B: «jemegas». 134. enrrera: B: «enrera». 137. 

mitx: B: «mitj». 138. pic: B: «pich». 139. ruc que ric: B: «ruch que rich». 140. espassa: B: 

«espasa». 142. puc: B: «puch». 143. fase: B: «fasse». 145. hem: B: «em». 148. vetx: B: 

«veig». 149. si no hem: B: «si no·m»; homo: B: «home». 150. hey: B: «hi a». 151. yo: B: 

«jo». 155. mosegada: B: «mossegada». 158. yo: B: «jo». 167. anava: B: «anave». 174. en 

es: B: «an es». 176. l’he: B: «t’he». 177. yo et: B: «yo et». 179. duyas: B: «duyes»; no heu: 

B: «no·u»; deyas: B: «deyes». 181. farem: B: «ferem». 184. managuins: B: «maneguins». 

186. par que: B: «perquè». 187. par qu·hem fases: B: «perquè hem fasses». 189. enar-te’n: 

B: «anar-te’n». 193. jeure: B: «jaurer». 194. no het: B: «no·t». 198. texar-te: B: «taxar-te». 

201. ya és: B: «ja·s». 203. vage: B: «vaje». 205. l’a: B: «l’ha». 296. fase: B: «fasse». 208. 

ellà: B: «allà». 209. ya heu: B: «ja·u». 211. altra hey ha: B: «altre hi a». 

 

 

 

ANOTACIÓ: 

Encapçalament: la Miscel·lània Bover presenta un poema d’Antoni Net, en castellà, datat el 

1799, que és el testament burlesc de Miquel Pasqual, i que presenta nombrosos punts de 

contacte amb el contingut del poema de Roca (MB, V: 109). De fet, localitzam el doctor en 

Medicina Miquel Pasqual l’any 1787 (Vidal 1989: 152). 

2. ‘prendre tabac’: intervenir innecessàriament (DCVB, X: 92). 

5-6. Aquesta referència a les possibles infidelitats de l’esposa també apareixen al poema de 

Net: De mis armas, el escudo, / al panteón ha de haver, / el que debe contener, / cuatro 

cuernos y un escudo (MB, V: 509). 

7. muya: ‘carn greixosa’ (DCVB, VII: 646). 
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13-14. Ses Rovellades és un conjunt de terres del terme de Felanitx (Mallorca). Encara que 

tendria sentit, no puc relacionar-lo amb el protagonista de la història. En conjunt, aquests dos 

versos fan referència als fills del matrimoni, tema del qual també parla al poema de Net: Que 

sigan mi descendencia, / en caso de tener hijos, / todos cuantos bienes fijos, / me han tocado 

por herencia. / Y que tenga preferencia, / el tenido como tal, / y en su falta natural, / y no 

habiendo de existentes, / los hereden los parientes, / de la línea paternal (MB, V: 509). 

Aquest fragment ens indueix a pensar que Miquel Pasqual o bé s’acaba de casar o bé encara 

té coratge de tenir fills. Si el poema de Net és del 1799, també podem datar el Roca entorn 

d’aquests anys. 

21. escloveyar: ‘dir en veu alta allò que s’hauria de mantenir en secret’ (DCVB, II: 271). 

22. El terme ‘casó’ significa ganes de casar-se i un ‘cassó’ és un recipient amb becs per 

beure-hi; Roca per ventura juga amb el sentit polisèmic d’aquests mots. 

29. Ell: vid. nota del v. 106 a [75]. Amb aquest valor també apareix en altres versos. 

32. retble: «reble»: ‘persona curta d’enteniment’ (DCVB, IX: 194). 

38. protejès: Llegiu ‘protegeix’. 

43: Son Oliva: antic rafal del terme de Palma que l’any 1698 fou comprat per Miquel Vidal, 

mercader. L’any 1760 passà al seu nét, Guillem Vidal, doctor en drets, mentre que l’any 1776 

fou dot de la seva néta Margalida Vidal Vives, que es casà amb Joan Ferrà de la Mola (GEM, 

XII: 152). 

47. señor-avi: ‘nom que en les famílies senyorials o distingides es dóna a l’avi o l’àvia’ 

(DCVB, IX: 846). 

61. petrimetre: ‘petimetre’: ‘home excessivament remirat en el vestir i adornar-se’ (DCVB, 

VIII, 532). 

63-68: sembla que el personatge en qüestió devia ser objecte de burla per les camises que 

portava, perquè el testament burlesc d’Antoni Net diu: que se vendan mis camisas, / pues 

todas componen tres / de este fondo interés, / creando rentas precisas. / Se me funden dos mil 

misas (MB, V: 110). 

64. pitxera: castellanisme per ‘pitrera’, part anterior d’una camisa (DCVB, IX: 617). 

66. Holanda: ‘tela fina de lli que s’utilitzava per fer roba interior’ (DCVB, VI: 537). 

70. vivori: ivori (DCVB, X: 856). 

73. El tema del corbatí també apareix al poema de Net: Bien bordada y bien cosida, / una 

corbata muy fina, / que antes fue de musolina, / y ahora está muy carcomida. (MB, V: 109). 

77. calapas: ‘calàpat’, persona orgullosa d’ell mateix (DCVB, II: 837); arizó: ‘eriçó’, 

‘persona incisiva’ (DCVB, V: 135). 

81-84. El poema de Net tracta el tema de la cabellera amb aquests termes: Dos pelucas 

carcomidas, / de polillas y ratones (MB, V: 109). 

89-90. Net comenta el tema del matalàs: la cama con dos colchones / que la entreguen a mi 

esposa (MB, V: 109). 

91. cruyas: ‘cruies’, bec agut dels capells; els capells amb cruies eren propis dels pagesos 

(DCVB, III: 782).  

91-94. El tema del capell apareix al poema de Net: un sombrero muy usado, / y una bolsa 

para el pelo, / un cepillo y un pañuelo, / se lo dejo a mi cuñado.  

104. Roca juga amb els verbs ‘exposar-se’ i ‘esposar-se’. 

109. ‘dir més prim’: ‘esser molt entès’ (DCVB, VIII: 875). 

119. Malaya: llegiu ‘malhaja: exclamació per a maleir’ (DCVB, VII: 159). 

124. Per exigències de la rima cal llegir com a tònic el pronom feble, d’acord amb la 

pronúncia dialectal. 

131. ferrassas: ‘ferrassa’: ‘avar i egoista, que tot ho vol per a ell’ (DCVB, V: 820) 

136. ‘contants’: ‘diners contants’. Vegeu la faula de la cigonya, les oques i les grulles. 

143. ‘fer frare un jove o una al·lota’ és trencar les relacions amb ell’ (DCVB, VI: 38). 

157. Us: cal entendre-ho aquí com a interjecció de sorpresa i de dolor en el sentit d’«ui» 

(DCVB, X, 593). 

162. ‘culejar’: ‘feinejar en coses lleugeres o de poca importància, més per entretenir-s’hi que 

per necessitat de fer-les’ (DCVB, III, 21). 

177. metles: llegiu ‘ametles’. 

178. cloveyas: llegiu ‘clovelles’. 

186. par: pareix, sembla que. 

195. calop: ‘persona important’ (DCVB, II: 861). 

198. texar-te aliments: ‘assenyalar l’import que li correspon pels aliments o l’assistència 

pecuària que es dóna a algú per a la seva manutenció’ (DCVB, X: 91). 
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199. ‘esmolar ses dents’ és ‘preparar-se per a una baralla’ (DCVB, IV: 128). 

204. toms: present de subjuntiu del verb tomar. 

205. ‘Qui l’ha feta, que l’engrons’: es diu per indicar el propòsit de desentendre’s d’un 

assumpte i deixar-lo en mans d’altri (DCVB, IV: 975). 

 

COMENTARI: 

Es tracta d’una composició llarga, una codolada en el sentit estricte de la paraula: versos 

tetrasíl·labs i octosíl·labs alternats i apariats, que solen explicar històries de caràcter 

humorístic i satíric i també de caràcter molt popular. En aquest cas Roca posa en vers una 

sèrie de retrets que es devien fer a aquest personatge. D’aquesta manera Roca participa 

literàriament de la burla que a Palma, probablement entre el cercle de coneguts, feien de 

Miquel Pasqual a causa del seu matrimoni. En aquest sentit hem de tenir en compte que, tal i 

com demostra la composició que reproduïm com a apèndix, existiren poemes d’altres autors 

en el mateix sentit; això ens remet a una de les finalitats per la qual Roca escriu poesia, per 

destacar entre les persones amb qui comparteix la seva vida social. 

  

 

 

 

APÈNDIX: 

 

TESTAMENTO ORDENADO POR EL D[OCTO]R EN D[ERE]CHOS MIQUEL PASCUAL, 

COFRADE DE LA HONROSA HERMANDAD DEL GLORIOSO SAN MARCOS DE ESTA CIUDAD DE 

PALMA, QUE DECÍA VIVIR SEGURO DE DEJAR SU VOLUNTARIA Y ÚLTIMA DISPOSICIÓN. LO 

ESCRIBE EN VERSO POR SER AMANTE DE LA POESÍA. ÉS UNA SÁTIRA EN OCTAVAS DEL INGENIO 

MALLORQUÍN DON ANTONIO NET, QUE COMPUSO EL 1799, PERÓ SU ARGUMENTO ES TODO 

VERDAD POR HAVERLO VISTO EN NUESTROS DÍAS. 

 

   Los que en el mundo vivimos 

   olvidando nuestro ser 

   que en polvo nos convertimos, 

   pensad para que nacimos, 

5  para que de aquesta suerte 

   dejando el letargo fuerte 

   en que estamos tan metidos 

   no nos halle ahún dormidos 

  10 la guadaña de la muerte. 

 

   Corriendo el curso velós 

   la carrera de mis años 

   sujetada a los engaños 

   de este mundo tan atroz, 

15  viendo yo que el justo Dios 

   puede ser que en un momento, 

   me prive el último aliento, 

   por un caso no pensado, 

   tengo lo determinado 

20  escribir mi testamento. 

 

   A mi padre espiritual 

   lo nombro por albacea 

   y elegido también sea 

   un vicario parroquial, 

25  porque cuiden cada cual 

   dar satisfacción cumplida, 

   a la carga conferida 

   advierto que la obra pía 

   dentro del tercero día 

30  debe quedar definida. 

 



 445 

   Yo dejo primeramente 

   el alma con grave amor 

   al que fue mi criador, 

   por serle perteneciente. 

35  También es cosa evidente 

   y en esto mi juicio no yerra 

   que cuando mi forma encierra 

   por ser de barro creada 

   y ser al polvo prestada 

40  se la buelva yo a la tierra. 

 

   Que se vendan mis camisas, 

   pues todas componen tres, 

   de este fondo interés, 

   creando rentas precisas. 

45  Se me funden dos mil misas 

   y adviertan que estos despojos 

   para el gasto no son pocos 

   pues si llevan su cuidado 

   recogerán de ganado 

50  muchos millares de piojos. 

 

   En la yglesia de Bellver 

   mi cuerpo será enterrado, 

   pues su santo es mi abogado 

   por medio de mi mujer. 

55  Al entierro ha de haver 

   de san Marcos el perdón 

   en solemne procesión 

   llevando con seriedad 

   se llevará la hermandad 

  60 al sepulcro o panteón. 

 

   De mis armas, el escudo, 

   al panteón ha de haver, 

   el que debe contener 

   cuatro cuernos que hagan nudo. 

65  Declara este emblema mudo 

   de todos mis atributos, 

   los más distinguidos frutos, 

   que en la carrera nupcial, 

   por una ley natural, 

70  se me paguen los tributos. 

 

   Por epitafio elocuente 

   unos versos se pondrán, 

   y en bronce se gravarán 

   porque sea subsistente. 

75  Quede siempre eternamente, 

   memoria de lo que fui 

   y aprendan todos de mi, 

   a lograr con distinción 

   un semejante blazón 

80  que tan digno meresí. 

 

   EPITAFIO 

 

   Aquí yace sepultado 

   un infeliz pecador 

   titulado de doctor, 
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   y en ambas leyes graduado. 

  85 Fue en un todo confirmado, 

   por hombre de gran saber, 

   pero vino a padecer, 

   en su honor algún tropiezo. 

   No tuvo él la causa de eso, 

90  pues la tuvo su mujer. 

 

   Los trastos de la cocina 

   con todos los aparatos 

   de fuentes, salero y platos, 

   de Talavera y de China, 

  95 se lo dejo a la vecina, 

   por su gran necesidad, 

   pues le tengo voluntad, 

   por lo bien que se ha portado, 

   en hacerme algún guizado 

100  con primor y habilidad. 

 

   La cama con dos colchones 

   que la entreguen a mi esposa, 

   y por alaja preciosa, 

   le dejo un par de calzones. 

105  Aunque les falten botones, 

   por su ojal bien claro está, 

   que a medida encontrará, 

   y no tengo desconsuelo, 

   pues para que venga a pelo, 

110  mi compadre los pondrá. 

 

   Dos pelucas carcomidas 

   de polillas y ratones, 

   dos gorros y dos jubones, 

   y unas evillas rompidas, 

115  son las prendas preferidas. 

   A mi vecino el barbero, 

   por gratificación quiero 

   que se lo den al contado, 

   después de haber afeytado, 

120  sin franquearle más dinero. 

 

   Un casacón yvernal 

   se lo dejo a mis vecinas 

   para que se hagan basquiñas 

   por bailar el carnaval. 

  125 También dexó un orinal 

   al texedor que está al lado, 

   por si está necesitado 

   de algo que pueda valer, 

   para poderlo vender 

130  que se lo den de contado. 

 

   Unas medias descompuestas, 

   desmontadas del talón, 

   y que sólo la ocasión 

   de santificar las fiestas. 

135  Mis piernas las llevan puestas, 

   se las doy por buen deceo 

   porque venga el jubileo 

   con decencia y con esmero, 
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   al maestro carpintero 

140  que está al lado del correo. 

 

   Un sombrero muy usado 

   y una bolsa para el pelo 

   un sepillo y un pañuelo, 

   se lo dejo a mi cuñado. 

  145 También le dejo legado 

   un pajiso guardapié, 

   que de una tia heredé 

   y aunque sea de anascote 

   puede hacerse un capote 

150  en forma de cabriolé. 

 

   Toda llena de polilla 

   una manta ramendada, 

   se la dejo a mi cuñada, 

   porque se haga una mantilla. 

155  De mi abuelo una golilla 

   muy picada de almidón, 

   se la dejo en condición 

   a mi madre tan querida, 

   porque la lleve metida, 

160  cuando vaya a algún sermón. 

 

   Un delicado espadín 

   que heredé de mi padre, 

   lo vinculo en mi compadre, 

   porque sé que es matachín. 

165  Que lo guarde del orín 

   de humedades y serenos 

   sin sacarlo por lo menos 

   a no haver necessidad 

   de moverse tempestad 

170  de relámpagos y truenos. 

 

   Los zapatos sin evillas 

   aunque rompido el pellejo 

   a mi sastre se los dejo, 

   porque jueguen sus chiquillos. 

175  Los cuadros, mesas y sillas, 

   se los dejo a mi mujer, 

   porque pueda mantener 

   su estado con decencia, 

   y le encargo por conciencia 

180  que no los pueda vender. 

 

   Bien bordada y bien cocida, 

   una corbata muy fina, 

   que antes fue de musolina 

   y ahora está muy carcomida. 

185  A don Lucas ofrecida, 

   se la dejo por contrata, 

   mi voluntad siempre grata 

   para que tenga afrontada, 

   el día de su embajada, 

190  una muda de corbata. 

 

   Un tintero no muy sano 

   dos candiles y un velón 
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   se los dejo en compensión, 

   al que ha sido mi escribano. 

195  Del vestido de verano 

   que tan cuidado he tenido, 

   todo el tiempo que he vivido 

   la mitad, dejo al barbero, 

   y la otra al zapatero 

200  por lo bien que me han servido. 

 

   Ya no puedo disponer 

   de un capote que he tenido, 

   por haverlo mal vendido, 

   con recato mi mujer. 

205  La causa quise saber 

   y me dijo un escariste 

   convidándome a un gigote, 

   que comimos, de langostas, 

   que se pagavan las costas 

210  del dinero del capote. 

 

   También es mi voluntad 

   que los versos que he compuesto 

   se los entreguen muy presto 

   a la ilustre sociedad. 

215  Y por grande utilidad 

   de esta obra tan inmensa 

   los entreguen a la prensa, 

   y en llegando aqueste caso 

   que se agreguen al Parnaso 

220  sólo pido en recompensa. 

 

   Los libros de facultad 

   por un raro privilegio 

   yo se los dejo al colegio 

   de aquesta ilustre ciudad. 

  225 También es mi voluntad 

   porque sean bien tractados, 

   que los tengan arxivados, 

   nombrando bibliotecarios 

   pagándoles sus salarios 

230  el colegio de abogados. 

 

   Que sigan mi descendencia, 

   en caso de tener hijos, 

   todos cuantos bienes fijos, 

   me han tocado por herencia. 

  235 Y que tengan preferencia 

   el tenido como a tal, 

   y en su falta, el natural, 

   y no habiendo de existentes 

   los hereden los parientes 

240  de la linea paternal. 

 

   CONCLUSIÓN 

 

   Lo dispuesto y acordado, 

   al presente testamento, 

   quiero yo que en el momento, 

   de estar mi cuerpo enterrado, 

245  ante todos publicado, 
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   lea con gran claridad, 

   cumpliendo mi voluntad 

   entregando los legados 

   que yo tengo consignados 

250  a todos con brevedad. 

 

    MB, V: 109-116. 
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  [80] 

 

 CODOLADA DE D[O]N GUILLERMO ROCA: 

 

  Gracis a Déu, don Felip, 

  que·l veyx cassar. 

  Per vostè ja·s erribat 

  aquell moment 

 5 qui alegre el pensament 

  de qualsevol. 

  Solament a tutom dol 

  qu·és masse nine, 

  y té se carn masse fine, 

 10 per hussar d’ella. 

  Achò si fos cualca vella, 

  de cinquanta anys, 

  estiria franch de enganys, 

  y de altre cosse. 

 15 Però ja qu·a tot s’esposa, 

  gordar-la bé, 

  que ha fet donar a fe 

  se vidriera. 

  Però totom té xarrera. 

 20 Què vos importa? 

  Are sí que tendrà porta 

  el seu quartet. 

  Are tendrà ja berret 

  per el seu cap. 

 25 Ja porà posar es tap 

  a se botella. 

  Ja tendrà, tenint-le a ella, 

  señora y mitja. 

  Are sí que tendrà sitja 

 30 per posar es blat. 

  Are tendrà ja costat 

  per escaufar. 

  Are bé porà posar 

  se carn dins s’olla. 

 35 Li porà donar se molla 

  del seu panet. 

  Y ella dirà: «Felipet, 

  menje-le·t tu. 

  Ja pots creure que a ningú, 

 40 jo més estim. 

  Quant el gust tots dos sentim, 

  tu no m’estimas? 

  Quant jo het dich paraulas primas, 

  y com a mel? 

 45 Tu ets un àngel del cel. 

  O, xerefí! 
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    Que·s asò q[u]e tens aquí, 

    y que m’agrada, 

    com qui sia sobresade, 

   50 o llengonisa? 

    Es meu coret ja molt frissa, 

    de testar-ho, 

    y en molt de gust posar-m’ho, 

    tot dins se boca. 

55  Jo heu trop milló qu·una coca, 

 qui·s de ses monjes; 

    y axò que són teronges, 

    d’aquí devall. 

    Ja porem parar un ball, 

60  sense instruments, 

 perquè los q[u]e tench presents 

    ja bàstan bé. 

    Y quant jo los tocaré, 

    no digas res». 

   65 Trop que molt venturós és 

    qui pot lograr 

    aquesta dansa ballar 

    ab tant de gust. 

    Surt aquí, cames de fust, 

   70 desempeñe’t. 

 Are qui hey ets, esbrave’t, 

    fins qu·ell ne vuye. 

    Are qui tens bona muya, 

    feis es sedasos, 

   75 y després ets altres pasos, 

    de quantradansa. 

    Lo cert és que may se cansa 

    de ballar enb ell. 

    L·a dexat esquiterell, 

   80 com una caña. 

 No trobau qu·ha tengut maña, 

    aquest señó! 

    Escoltau esta cansó, 

    y hauré acabat, 

   85 perquè tot és veritat 

    i diu axí: 

 

    «Don Felip de content salta, 

    mirant esta bella mosa: 

    jove, blanca, bella y rossa, 

   90 tot ho té, si no li falta. 

 

    Si ningú quexas me dóna, 

    d’aquets honors que li fas, 

    diré qu·és per el gran cas, 

    que jo fas de se persona. 
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   95 Y si ningú hey troba mal, 

    que perdon mon desbarat, 

    qu·és molt menos acertat, 

    un casament desigual». 
      

 

Manuscrit F. 

 

 

ANOTACIÓ: 

 

15. s’esposa: notau com Roca juga amb el doble sentit del mot, amb el significat de ‘la seva 

esposa’ i ‘trobar-se exposat a’. 

17-18. Llegiu ‘donar a fer sa vidriera’. 

70. ‘desempenyar’: ‘deseixir-se, sortir airós d’una empresa dificultosa’ (DCVB, III: 221). 

72. Llegiu ‘me vulla’, és a dir, ‘em vulgui’. 

76. quantradansa: ‘contradansa’: ‘dansa popular en què les parelles de balladors executen 

successivament diverses figures de ball,estant unes parelles girades contra les altres’ (DCVB, 

III: 458).  

 

 

COMENTARI: 

 

Roca fa una codolada per burlar-se d’un personatge del seu entorn que s’ha casat amb una 

dona de condició social inferior a la seva. Una vegada més conta una sèrie d’anècdotes tan 

imaginatives com divertides.  
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     [81] 

 

RESPOSTA DE UNA JOVA A UNA CARTA DE SON PROMÈS, EN LO ESTÈRIL 

ASUNTO QUE INDÍCAN LAS SIGUENTS DÈCIMAS: 

 

    Quant el teu cor travesat 

    hem pintas en ton paper, 

    imferesch y concider, 

    ser el teu dolor pintat. 

  5 El meu, en realidat, 

    és el qui ferit està, 

    sens consol poder trobar, 

    perquè en tan grave dolència, 

    si no s’acata la ausència, 

  10 me vida s’acabarà. 

 

    Si tutom se devertex, 

    ara al temps de darrers dias, 

    y acàban ses alegrias, 

    cuant se cendre comparex. 

  15 Lo contrari hem succeex, 

    puis estich ara penant, 

    però al matex temps pensant 

    qu·en la Quaresma vendràs. 

    Sols esperant aquest cas, 

20  puc respirar algun tant. 

 

    Tu sí qu·het deus devertir, 

    cantant, sonant y ballant, 

    sens quedar-te un instant, 

    per poder pensar en mi. 

   25 Però quant yo estich aquí, 

    sense tractar ab ningú, 

    no cregas si het diu colcú, 

    qu·haje entrat en jelosia, 

    perquè la firmesa mia, 

30  basta per mi y per tu. 

 

    Si tanta dificultad 

    causa nòstron parentesch, 

    tota yo la desvanesch, 

    ab me fina voluntad. 

35  Ara està tot aplacat, 

    y en la millor ocació, 

    per pendre resolució, 

    prenguem-la, pues, y Déu fasa, 

    que sia n’Addon Bennasa, 

   40 de ne Francina Miró. 
 

Manuscrit A (VII: 183) i B (III: 509-510); el text es basa en A. Vidal 1971: 225-226. 
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APARAT CRÍTIC:  

1. Quant: B: «cuant». 2. hem: B: «em». 3. imferesch y concider: B: «inferesch y consider». 

9. s’acata: B: «s’acaba». 12. al: B: «el»; darrers: B: «derrers». 21. qu·het: B: «qu·et». 25. 

quant yo: B: «cuant jo». 27. cregas:  B: «cregues»; het: B: «et»; colcú: B: «cualcú». 28. 

qu·haje: B: «que haje». 34. voluntad: B: «voluntat». 38. fasa: B: «fasse». 39. Addon 

Bennasa: B: «Abdon Bennasser».  

 

 ANOTACIÓ: 

9. s’acata: encara que el terme ‘acatar’ pot tenir un significat semblant a ‘conformar-se’ 

(DCVB, I: 95), que escau al sentit del vers. També sembla adequada la solució que es dóna a 

B, intrepretant aquesta paraula com ‘s’acaba’. 

12. darrers dias: es refereix al Carnaval. 

14. se cendre: es refereix al dimecres de cendra, dia en què comença la Quaresma (DCVB, 

III: 106). 

29. firmesa: castellanisme (DCVB, V: 894). 

39. Abdon: nom propi d’home (DCVB, I: 22).  
 
COMENTARI:  

 

Aquests últims poemes tracten de relacions entre persones del seu entorn. Una vegada més la 

dècima, juntament amb les figures de base semàntica, mostren Roca com un poeta enginyós i 

eloqüent.    
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     [82] 

 

TENINT UNA JOVE EL SEU AMANTE ANOMENAT DE APODO ‘CATIU’ LI DIU 

ESTAS DÈCIMAS: 

 

   Determín amat Catiu, 

   pledejar-vos este nom, 

   pues és costant a tutom 

   que a mi cativa hem teniu. 

  5 Esto és lo que el cor hem diu, 

   y lo té bastant provat, 

   que com se veu presisat 

   a no amar altri que vós,  

   ya no pot quedar duptós 

10  que no té la llibertad. 

 

   Podrà fer qu·este fos 

   el testimoni millor, 

   y per ser vós son señor, 

   no el dasen per sospitós. 

15  Però, fonaments millors 

   a me pretenció dau, 

   perquè com sempre hem tractau 

   ab la mayor tirania, 

   no sé qui duptar podria 

20  que com esclava hem mirau. 

 

   Podrà ser qu·hem respongueu 

   que com tal nom posehïu, 

   com tutom Catiu vos diu, 

   és just qui tal nom tingueu. 

25  Però és bé qu·advertigueu 

   qu·el motiu d’esto és estad 

   que havent lo amor transformad 

   en vós tota me persona 

   qu·el nom de Catiu vos dóna, 

  30 ab mi vos ha equivocad. 
 

 

Manuscrits A (VII, 141), B (III, 508-509) i D; el text es basa en A. Vidal 1971: 147.  

Imprès: Comas 1972, VI: 455. 

 

 

APARAT CRÍTIC: 

Encapçalament: jove: B: «jova»; anomenat: D: «a qui de sobrenom anomanavan»; dècimas: 

D: «dèzimas».  

3. tutom: D: «tothom». 4. que a: B: «qu·a»; hem: B: «em». 5. hem: B: «em». 7. presisat: B: 

«precisat». 8. altri: D: «altre». 9. ya: B: «ja». 10. llibertad: B: «llibertat». 11. Podrà fer: D: 

«podria ser»; qu·este: B i D: «que este». 13. y: D: «si». 14. dasen: B: «dasen» i D: «daven». 

16. pretenció: B: «pretensió». 18. mayor: B: «major». 20. hem: B: «em». 21. qu·hem: D: 

«que hem». 22. posehiu: D: «posseiu». 24. tingueu: D: «tengueu». 26. qu·el: D: «que el»; 

d’esto: D: «de esto». 27. transformad: B i D: «transformat». 28. me: B: «ma». 29. qu·el: B: 

«qui» i D: «qui el». 30. equivocad: B: «equivocat». 
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ANOTACIÓ: 
Encapçalament: Roca juga constantment amb el malnom Catiu del protagonista i el fet 

d’estar ‘captiva’ de la dona. En relació al glosador Catiu podem transcriure un fragment del 

setmanari En Figuera (2/12/1893) que parla d’aquest personatge i que es troba a continuació 

del fragment d’aquest article que transcrivim en relació al poema [83]: «lo més notable 

d’alguns glosadors naturals és sa facilidat que tenen en fer gloses de seguit, com si 

estiguessen parlant; y recordam ara un altre glosador que hey va haver que li deyan en Guiem 

de son Catiu, que era molt notable per sa seua facilidat. Una vegada rondetjava una possessió 

y sa madona el va veure y com reparava que no gosava entrar dins ses cases, li va dir de 

lluny: ‘En Guiem de son Catiu, és vengut y no sap per què’ y ell totduna li contestà: 

‘Madona, ¿Sabeu què cerca?, una fiya que teniu’. Un’altra vegada li recordava a un conegut 

seu una glosada de picat que havia tenguda dins una possessió y ell li digué totduna seguit 

seguit: 

 

 ─Saps tu, dalt aquelles sales 

 Que·n vaitx haver de sofrir! 

 Tot Alaró hey acudí 

 per veure’m batre ses ales. 

 Ja me·n tiraren de bales. 

 Mai me pogueren ferir, 

 perquè sempre vaitx tenir 

 portals, finestres o escales 

 o forats per hont fogir (En Figuera 11: 1)» 

 

COMENTARI: 

 

Aquest poema forma part del conjunt de dècimes que Roca escriu tot parlant de relacions 

entre persones amb qui comparteix context. Destaquen una vegada més la gràcia i facilitat 

dels versos i les figures literària de base semántica. 
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[83] 

 

 -Germà! Jo som de passada. 

 Escoltau y ohireu. 

 D’aquesta olla, què·n voleu, 

 si no vessa o és foradada? 

 

En Figuera 11 (2/12/1893): 1 

   

COMENTARI:  

 

Transcrivim el text que acompanya el poema perquè és molt il·lustratiu tant de l’anècdota que el 

genera com de la personalitat i relació amb la poesia de Roca. El periodista diu que Roca és 

glosador i poeta; i anomena el pare amb el qualificatiu de ‘vey’ per diferenciar-lo del fill. «UN 

PAS DES MISSER ROCA. (...) [a Mallorca hi va haver bons poetes] es que més se distingiren entre 

tots ells, foren es dos missers Rocas, pare y fiy. D’aquest derrer és sa célebre composició tan 

coneguda que comença A derrera Santa Eulari, y des seu pare és s’altra notabilísima titolada 

Funesta Mònica y lo que més ajudà a fer-les famoses va esser aquella crítica fina que inclouen 

totes dues. Tot aquest preàmbul no vol dir qu·anem a fer cap discurs sobre es nostros antichs 

glosadors i poetes, sinó que solament té per objecte s’entrar en olivetes per contar-vos un fet que 

va succehir an es misser Roca vey, que es creya esser es Non plus ultra de tots es glosadors de 

Mallorca. Tenia rahó de tenir aquesta vanaglòria, però de vegades un per valent que sia, troba sa 

sabata de son peu, y axí va esser perquè ell la trobà aquesta vegada com veureu.  

Hey havia un glosador de la part forana nat a ses Olleries a Marratxí, oller d’ofici, sense poder 

dir-vos es nom que tenia perquè no l’he sabut. Sols vos puc dir qu·aquest oller compareixia cada 

dissapte en es mercat de Ciutat a vendre ses olles que feya.  

Es misser Roca, que havia sentit recitar codolades y gloses compostes per ell y que les havia 

trobades bones, volia conèixer-lo y no sabia com fer-ho; fins qu·un dia va sebre que aquest 

glosador tenia una casa des Mercat que li gordava ses olles entre setmana per no haver-les de 

treginar cada dissapte; y com es Misser Roca era un poch conegut de aquesta botiga, los va 

demanar qu·un dia que passaria per allà li fessen favor de fer-ley conèixer. 

Ab això un dissapte, quant se n’anava a informar en la Audiència passà pes Mercat y se recordà 

des pagès glosador, y aturant-se a sa casa coneguda va demanar si era a Ciutat aquell dia, y sa 

madona totd’una sortint al portal li va mostrar un pagès alt y magre ab una capa veya y sa 

capulla posada, que estava dret es mitx des Mercat tot enrevoltat d’olletes. 

Quant es misser l’hagué afinat, se n’anà cap dret a ell y comensà a mirar-lo fit a fit. Es pagès el 

mirava a ell també ab tanta curiosidat qu·es misser se ve obligat a fer es dissimulo y posà la vista 

damunt ses olles, fins que, perquè no estranyàs es qu·estigués allà aturat, agafà una olla y li 

entimà, conversant, aquesta glosa [ara hauríem de transcriure un altre cop el poema [83]].  

Y es pagès sense inmutar-se ni trepidar cap mica, li contestà ab aquest·altra, millor que sa seua: 

   ─De s’olla que té en ses mans 

   quatre doblers m’ha de dar; 

   y si no la deix estar, 

   y tan amichs com abans. 

 

Es misser Roca romangué escaldat y no volgué més brou. Deixà s’olla y se n’anà cap a 

l’Audiència.». 

NOTA: Agraïm el coneixement d’aquest poema i aquesta referència a la professora Caterina 

Valriu Llinàs. 
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LA BIBLIOTECA DE GUILLEM ROCA I SEGUÍ 

 

Dia 23 de febrer de 1828 el llibreter de Palma Esteve Trías efectuà una taxació 

de la biblioteca de l’escriptor i advocat Guillem Roca i Seguí. Un mes més tard, dia 23 

de març de 1828, un altre llibreter, Antoni Noguera, també de Palma, realitzà una 

segona valoració de l’esmentada biblioteca per ordre de Nicolau Roca i Reus, fill de 

Guillem Roca i Seguí. Finalment, el notari Joan Oliver i Mascaró, dia 15 d’abril de 

1828, transcriu la llista dels llibres valorats pel pèrit Trías i certifica que tres dels fills 

de Roca han donat per vàlida aquesta taxació de Noguera, segons la qual el preu de la 

biblioteca és de 2.081 lliures i 17 sous. En el present apèndix ens proposam d’editar i 

d’analitzar aquest document notarial que és propietat de Manuel Oliver, descendent 

dels Roca, i que ens ha estat conegut a través de Joan Mas i Vives. 

Encara que no sabem quins motius provoquen la necessitat de valorar la 

Biblioteca de Roca, pensam que és possible que, tal i com justificam a l’apartat referit 

a la biografia de l’autor que ens ocupa, després de la mort de l’esposa de Roca, 

probablement esdevinguda a prop del moment de la taxació, els fills es repartissen els 

béns dels pares. Sembla que un dels germans, Guillem Roca i Reus, no gaudia de la 

confiança de la resta de la família, per la qual cosa es justifica la realització d’aquesta 

segona taxació. Curiosament, i com s’explica a l’apartat dedicat a la biografia, una 

font literària, el Poema satíric contra el vici i la mala costum del beure, datat el 1828 a 

l’igual que la valoració de la biblioteca, dóna força a aquesta hipòtesi.
118

 

La biblioteca que ens ocupa és d’un volum considerable. L’any d’edició i la 

temàtica de les obres ens fan pensar que, segurament, Guillem Roca i Seguí va 

aconseguir una bona part d’aquesta en concepte d’herència del seu pare, el notari 

Nicolau Roca, o de l’oncle Joan Baptista Roca Mora, també misser; en tot cas, cal 

recordar que els tres habitaren la mateixa casa del carrer de les Tereses de Palma. La 

biblioteca està formada per 578 títols que es corresponen, segons la transcripció, amb 

1.032 volums.
119

 En aquest sentit, el filòleg i escriptor Moreu-Rey constata que les 

biblioteques privades catalanes propietat de juristes entre 1777 i 1801 solien posseir 

una mitjana de tres-cents cinquanta exemplars impresos (1980: 286). Altres 

col·leccions del moment comparables a la de Roca són la del jesuïta mallorquí 

Bartomeu Pou i Puigserver (1727-1802), amb 354 títols, estudiada per Alexandre Font 

(1996: 315-318), i la de l’il·lustrat menorquí Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), 

que segons Maria Paredes s’aproxima als 300 títols (1996). Per contra, la biblioteca de 

Roca resulta insignificant si la comparam amb les dels grans il·lustrats de la Mallorca 

del moment com la de Pere Caro i Sureda, marquès de la Romana (1761-1811), que 

segons Azucena Pedraz (1996) posseïa 18.000 volums; la del jurista Joaquim Fiol 

(1728-1790), en la qual Cassasayas comptabilitza 3.000 volums (1988: 123); o la 

d’Antoni Despuig i Dameto, el cardenal Despuig (1745-1813), amb 12.000 volums, 

també segons Cassasayas. 

L’inventari que editam presenta els llibres quan han transcorregut quinze anys 

des de la mort del propietari. La llista de títols no segueix cap criteri de catalogació 

sinó que els volums es conserven arbitràriament en sis prestatgeries i sovint els 

diferents toms d’una mateixa obra es troben disposats separadament. Només de tant en 
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 Totes aquestes informacions s’expliquen detalladament al capítol tercer de la present tesi, dedicat a la 

biografia de l’autor. 
119

 Aquestes dades no són exactes per tal com en diverses ocasions podem deduir que el notari s’oblida 

d’anotar el nombre de volums d’alguna de les obres. 
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tant trobam, per exemple, una vintena de llibres de sants situats un al costat de l’altre o 

unes quantes obres relacionades amb la Inquisició en un mateix indret. A l’inventari, 

els llibres són designats pel nom de l’autor o per una abreviació del títol sense cap 

element que permeti identificar-ne l’enunciat amb total seguretat. Sembla que en molts 

casos el llibreter anomena el llibre per l’abreviació amb què normalment era conegut 

popularment.  

Pel que fa als llocs d’edició o d’impressió dels llibres hem de destacar que, 

encara que molts dels títols són publicats a diferents indrets i en diversos moments, 

Roca posseeix una quantitat important d’obres editades a l’Estat Espanyol, però també 

fora de l’Estat. Destaquen sobretot França (principalment París, Perpinyà, i sobretot 

Lió) i Itàlia (Parma, Roma, Venècia); també ciutats com Colònia, Brussel·les, 

Anvers,... Si relacionam el lloc d’edició amb el tema, notem que una part important de 

les obres jurídiques i religioses de la biblioteca de Roca provenen de Roma i de Lió, 

que són els dos indrets estrangers des d’on arriben el major nombre de volums. França, 

així mateix, destaca com a centre d’on provenen els exemplars més relacionats amb la 

ciència. 

Dins l’Estat Espanyol, Madrid és el lloc d’edició de la major part de les obres a 

través de les impremtes Ibarra y Marín, Sancha i la Imprenta Real; les dues primeres 

s’ocupen en gran mesura de l’edició dels llibres de literatura espanyola i d’autors 

clàssics, juntament amb moltes altres temàtiques. Encara que les obres que localitzam 

pertanyen a un grup limitat de temes, no podem pensar que Roca fos subscriptor de 

cap col·leció concreta. En segon lloc, destaca València amb les editorials Faulí i 

Montfort, que s’ocuparen sobretot de les edicions dels autors més moderns. També les 

editorials Brusi, Figuera i Martí de Barcelona i Martí, Guasp i Capó de Palma 

apareixen en repetides ocasions. Altres llibres són editats a Valladolid, Pamplona, 

Saragossa, Alcalà o Màlaga. 

Si analitzam les llengües en què es troben escrites les obres de la biblioteca de 

Guillem Roca hem de destacar el pes del llatí, seguit del castellà i el francès, 

juntament amb una mínima representació de l’italià, el grec clàssic i el portuguès. De 

fet, aquestes són les llengües que interessen als il·lustrats tal i com demostra la 

biblioteca de Jovellanos (Aguilar 1984), que compta amb obres en castellà, llatí, 

francès, italià i portuguès, o la de Joan Ramis i Ramis, coneixedor del llatí, espanyol, 

francès, anglès i italià.
120

 Ultra això, s’ha de remarcar que a la biblioteca hi ha pocs 

llibres en català, i aquests pertanyen al camp de la lexicografia o de la història. Pel que 

fa al primer d’aquests dos camps temàtics hi localitzam el diccionari llatí-català de 

Lacavalleria, [166] i i el Diccionario Catalano-castellano-Latino d’Esteve i de 

Belvitges [100]. En aquest sentit cal recordar, tal i com hem detallat a la introducció, 

que Guillem Roca i Seguí havia participat en la confecció d’un diccionari que la 

Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País preparava i que mai no s’arribà a 

editar; aquestes obres segurament li foren molt útils a l’hora de preparar la tasca que li 

havia encomanat la SEMAP. Altres obres en català presents a la biblioteca de Roca 

són el Sumari, índex o epitome dels admirables y nobilíssims títols de honor de 

Cathalunya, Rosselló i Cerdanya d’Andreu Bosch [211], i la Pràctica, forma y stil de 
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 Les biblioteques de Roca i Ramis coincideixen en tota una sèrie de volums; per una banda podien 

compartir les lectures pròpies de la Universitat Literària de Mallorca on tots dos s’havien format; per una 

altra banda, a Ramis trobam una sèrie d’obres franceses, ─recordem que l’escriptor  menorquí havia fet 

estada a Avinyó─ i angleses ─ja que Menorca es trobà sota domini britànic i se’n beneficià culturalment─  

inexistents a la biblioteca de Roca, encara que algunes de les traduccions dels clàssics que Ramis posseeix en 

aquests idiomes es troben en  versió castellana o llatina a la biblioteca de Roca (Carbonell 1967: 5-64). 
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celebrar corts generals en Catalunya de Peguera [378]; sobre el mateix tema destaca, 

encara que segurament Roca posseïa una edició en castellà, la Historia de los 

victoriosísimos antiguos condes de Barcelona de Diago [214]; totes tres obres són 

manuals molt coneguts. 

Cal destacar l’apartat de la biblioteca dedicat a les gramàtiques de les diferents 

llengües i als manuals de lexicografia: els diccionaris de grec i llatí en diferents 

versions, entre elles les de Manutti, molt reimpreses durant el segle XVIII; de francès i 

espanyol; d’italià i espanyol; el famós Calepino italià. Les gramàtiques, ortografies, 

diccionaris de sinònims i de locucions, tant en llatí com en castellà i de diferents 

èpoques ens mostren l’interès de Guillem Roca per accedir a tots els textos de la 

cultura del seu temps en el màxim nombre possible d’idiomes. 

Sens dubte, però, l’aspecte més remarcable d’aquesta introducció és l’anàlisi del 

contingut de la seva biblioteca. Bàsicament, podríem establir quatre grans temes a 

l’hora d’analitzar-la, encara que això suposi barrejar el criteri temàtic amb el 

cronològic. Hi localitzam les obres pròpies de la il·lustració, obres religioses, literàries 

i jurídiques. Els materials que la formen defineixen el seu propietari, per una banda, 

com un il·lustrat interessat per moltes branques del saber; com un lector devot d’obres 

pietoses, a la vegada profund coneixedor de la teologia i de la història de l’església; 

com un lector ben documentat a l’hora d’escriure, i en aquest sentit les seves lectures 

literàries ens acosten a un escriptor que coneix els clàssics grecs i llatins, la literatura 

castellana renaixentista, barroca i neoclàssica, i algun autor estranger de moda; i com 

un professional de l’advocacia que coneix els textos tradicionals i actuals del dret civil 

i canònic. Convé que ens deturem a analitzar cadascuna d’aquestes facetes de l’autor 

que ens ocupa.  

 

 

 

1.1.LES OBRES IL·LUSTRADES 

Com s’ha estudiat profusament, el segle XVIII es caracteritzà per 

l’Enciclopedisme i per l’interès per totes les branques del saber; aquestes 

característiques també es palesen a través de la biblioteca de Guillem Roca. De fet, 

quan el 1789, i com a conseqüència del concepte elitista d’educació que tenien els 

il·lustrats, la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País va projectar la 

fundació d’una Academia de Nobles Artes, el programa d’estudis incloïa les matèries 

següents: història, lògica, matemàtica, física, química, agricultura, anatomia, 

metafísica, ontologia, psicologia, moral, política i estadística; tots aquests temes es 

troben representats en major o menor mesura a la biblioteca de Roca (Sureda 1986: 

78-93). En aquest sentit, i en la línia de demostrar que la biblioteca de Roca és la 

pròpia d’un il·lustrat, hi trobam tota mena de compendis, diccionaris i enciclòpedies 

de temes diversos; serveixen d’exemple la Descripción geográfica, la Geografía 

histórica de Murillo, la Biblioteca canónica de Ferrari, el Diccionario geográfico, la 

Biblioteca lusitana de Barbosa, o el Diccionario universal de física, entre molts altres. 

A més, l’interès i la curiositat científica es manifesten a través d’obres que pertanyen 

al camp de les ciències aplicades com la Ciencia de Cortes de De Chevigny, les 

Leçons de fisique, les Reglas de Aritmética, els Secretos de artes liberales y mecánicas 

de Monton, el Tratado de la religión de Ribadeneyra, les obres de Juan de Huarte que 

se situen entre la filosofia i la medicina o la Lógica de Condillac. Juntament amb les 

ciències, la il·lustració donarà importància a la Història, que és representada a la 
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biblioteca de Roca per obres que van des de la Conquista de México de Solís, fins als 

Anales de Aragón de Zurita, la Historia de Rollin, les Glorias de Mallorca de 

Bonaventura Serra o els Condes de Barcelona de Diago. En aquest sentit destaca 

l’interès de Roca per la política europea contemporània representada per obres que 

tracten sobre el rei Frederic de Prússia, les Instituciones políticas de Bielfield, 

l’Economía Política de Muñoz, o la Política de Castillo de Bobadilla, obra que fou 

editada a finals del segle XVI i contínuament retallada per la Inquisició fins ben entrat 

el segle XVIII. Resulta curiós que a la seva biblioteca hi hagi els llibres de Juan Pérez 

de Villamil, partidari de l’Antic Règim, al costat de les obres ideològicament més 

recents dels ideòlegs Feijoo, Cadalso i Jovellanos. En aquest sentit, cal també 

esmentar algunes publicacions il·lustrades: des de les memòries de la Societat 

Econòmica Mallorquina d’Amics del País, de la qual l’autor formava part, fins a les 

Guías de Forasteros que aquesta entitat editava. A part d’això l’interès per l’actualitat 

el du a col·leccionar a la seva biblioteca publicacions periòdiques divuitesques com El 

pensador madritense, el Espíritu de los mejores periódicos del siglo XVIII o la premsa 

mallorquina.   

Resta, en aquest sentit, reprendre la referència que fèiem fa un moment a l’obra 

de Castillo de Bobadilla, polític del segle XVI l’obra del qual havia patit la censura de 

la Inquisició durant dos segles i que era a la Biblioteca de Roca, encara que no sabem 

exactament en quina de les seves edicions. En aquest sentit, tal com comentàvem més 

enrere, la biblioteca de Guillem Roca reflecteix un contrasentit: per una banda, hi 

figuren els autors de referència de la Inquisició (Albitius, Delbene, Bordoni, Lupus o 

Eimerich); i per altra banda, al costat d’aquests autors Roca posseeix algun exemplar 

d’Heinecke, perseguit per aquesta institució, o del suara esmentat Castillo de 

Bobadilla. Escau remarcar una vegada més aquesta contradicció de Roca, un autor que 

té accés a les obres més modernes però que també té avinents aquelles ideològicament 

oposades. 

 

 

 

1.2. LES OBRES RELIGIOSES 

Durant la Il·lustració es produeix un canvi important en la religiositat que, en 

part, també es pot notar a través de la biblioteca de Roca. Roca posseeix moltes obres 

clàssiques del cristianisme: una llarga sèrie de bíblies de diferents èpoques i en 

diferents idiomes, des de la Biblia sacra en divuit volums fins a la traducció de la 

Bíblia del pare Scio, que conté els textos en llatí i en castellà amb constants referències 

als originals hebreus i grec i amb notes explicatives que posen en evidència l’afany de 

saber de l’home setcentista. 

Resulta curiós que l’estudi sobre les biblioteques menorquines sis-centistes de 

Miquel Àngel Casasnovas (2001) sigui aplicable, pel que fa a les obres religioses, a la 

biblioteca de Guillem Roca. Casasnovas indica que l’obra més repetida a les 

biblioteques de l’illa veïna és la Guía de pecadores de Fray Luis de Granada; explica 

que aquest llibre, juntament amb la Bula de la Santa Cruzada, que també és a la 

biblioteca de l’autor mallorquí,  manifesten la penetració de la Reforma catòlica. 

El mateix estudiós destaca la importància en les llibreries menorquines de les 

vides de sants com a manifestació de la devoció popular tant per part dels eclesiàstics 

com dels laics. Pel que fa a aquest tema, cal esmentar que Roca posseeix vint-i-una 

obres d’aquest tipus. Destaca l’interès per les vides dels sants i beats mallorquins com 
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la del beat dominic Font i Roig i la de santa Catalina Tomàs, de la qual posseeix dues 

versions diferents. A més, els volums sobre Sant Domingo, Sant Antoni i altres 

personatges relacionats amb l’entorn cultural i religiós mallorquí confirmen l’interès 

de Roca per aquest gènere. De fet, algunes d’aquestes vides de sants foren publicades 

per primer cop durant la vida de Roca; per tant, és ell mateix qui té interès per aquest 

gènere i les obres no li poden haver arribat a través de l’herència del seu pare o del seu 

oncle, per exemple. 

Les vides de sants, juntament amb tota una sèrie d’obres pietoses, com 

Ejercicios del cristiano o Oraciones para la misa, manifesten aquesta tendència a una 

religiositat més íntima i individual basada en la reflexió i l’oració personal pròpia de 

l’època. 

Una altra obra que destaca Casasnovas, que també figura a la biblioteca de Roca 

és la Imitació de Crist de Tomàs de Kempis, considerada com un dels pilars de la 

Devotio moderna. Existeixen, així mateix, llibres que tracten sobre l’administració 

dels sagraments, per exemple del matrimoni, o sobre la celebració de la missa. 

Quant a la teologia, s’hi troben tant els primers autors del cristianisme, com 

Tertulià, com altres autors posteriors a la reforma catòlica, com Covarrubias o 

Carranza. Sembla que la teologia interessava sobretot eclesiàstics, juristes, notaris i 

nobles; per tant, el fet que Roca posseeixi aquests exemplars confirma la tesi de 

Casasnovas. 

Interessa esmentar també l’existència d’obres relacionades amb la història del 

cristianisme, que responen a la inquietud enciclopèdica de l’home il·lustrat, així com 

també els textos del capellà italià Ludovico Antonio Muratori, que suposarà la  

introducció a l’església d’aquests ideals. 

Roca, en resum, posseeix bàsicament llibres religiosos impresos durant els 

segles XVI, XVII i XVIII, bàsicament en llatí i en castellà, que palesen l’espiritualitat que 

es va difondre després del Concili de Trento i que va triomfar durant el Barroc, 

juntament amb algunes obres pròpies de l’esperit enciclopèdic i més escèptic de la 

Il·lustració, o altres que expliquen el compromís personal amb Déu que caracteritza la 

ideologia catòlica del moment. 

 

 

 

1.3.LES OBRES LITERÀRIES 

L’estudi de les obres literàries que Guillem Roca i Seguí posseïa a la seva 

biblioteca resulta força interessant per tal com ens remet a les fonts de creació del 

propi Roca, que és bon coneixedor de la literatura espanyola barroca i neoclàssica i de 

la grecollatina. A la biblioteca, en canvi, no hi ha gaire presència d’autors estrangers; 

únicament hi figuren els francesos Molière i Boileau. En canvi, de la literatura 

espanyola coneix les obres del Renaixement: fray Luis de Leon, fray Luis de Granada, 

Hurtado de Mendoza i Juan de Huarte. També hi apareixen els autors clàssics del 

Barroc: la picaresca de Mateo Alemán, les novel·les de Cervantes, la prosa política de 

Saavedra Fajardo, la prosa conceptista de Gracián, la moral satírica de Quevedo, la 

lírica de Góngora i el teatre de Calderón de la Barca. El Barroc castellà havia donat 

figures de gran importància a la literatura, que continuaran vigents durant tota la 

primera meitat del segle XVIII i aniran declinant en tombar el 1750; aquest aspecte 
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queda ben demostrat per la data d’edició d’aquestes obres. Aquesta tradició barroca 

perviu en la poesia de Roca i en la de molts altres escriptors catalans. A part dels 

barrocs Roca coneix també els autors del Neoclassicisme espanyol, des de les obres de 

Luzán fins a les de Feijoo, Cadalso, Jovellanos o Campomanes, sense deixar de banda 

els imitats faulistes Iriarte i Samaniego. 

Per altra banda el neoclassicisme suposà un nou interès pels clàssics, que es posa 

de manifest a través de les múltiples edicions que se’n fan durant el segle XVIII i que 

trobam a la biblioteca de Roca. Hi són presents en llatí (ja que són els autors llatins els 

que predominen), en grec o en castellà i en tots els gèneres possibles: Ciceró, 

Quintil·lià, els poetes Horaci, Virgili i Tertulià, Marcial, Terenci, Juvenal, Persi, 

Heròdot, Polibi, Aristòtil i Josep Flavi; a més hi són presents els gèneres preferits 

d’aquest corrent. 

Per ventura escau comentar l’absència de les obres de Ramon Llull a la 

biblioteca de Guillem Roca. A Mallorca, com ja hem comentat, el segle XVIII es 

caracteritzà per les dures lluites entre lul·listes i antil·lulistes, que també es reflectiren 

a través d’una sèrie de poemes que els defensors de cada bàndol utilitzaren a favor o 

en contra de la causa del beat. De tota aquesta polèmica ja se n’ha fet esment en el 

capítol dedicat a la biografia de la saga dels Roca. És bo recordar ara que els Roca 

eren defensors de l’antilul·lisme que impulsen els dominics en un moment en què els 

franciscans lluitaven aferrissadament per mantenir la devoció al beat. Ara bé, a la 

biblioteca de Guillem Roca hi apareixeran obres que representen aquestes dues 

tendències. En aquest sentit, per una banda s’hi documenten l’obra d’Antoni Pasqual i 

de Jaume Custurer (aquest darrer s’inclina clarament per la defensa de la figura del 

beat).  Per altra banda, no hi manca l’esmentat Directorium inquisitorum de Nicolau 

d’Eimerich, que ja al segle XIV afronta obertament els lul·listes i inclou un índex de 

vint obres que denuncia com a herètiques i contra les quals aconseguí una butlla 

condemnatòria de la Inquisició, considerada com a falsa per part dels lul·listes (Pérez 

1989: 876).  

En el camp de la literatura hem de remarcar encara un altre factor a destacar: 

l’inventari de la biblioteca de Guillem Roca inclou les poesies inèdites i en l’actualitat 

perdudes del seu oncle Joan Baptista Roca i Mora. Aquest fet, per una banda, prova 

que el personatge esmentat es dedicà a la creació literària, i per altra banda, 

segurament posa de manifest la relació personal que esmentàvem a la biografia entre 

els dos personatges. A més, ens permet intuir que, a l’igual que els poemes manuscrits, 

alguns llibres de l’oncle també pogueren haver passat a formar part de la biblioteca de 

Guillem Roca i Seguí. 

Finalment, més enllà de les mostres literàries, cal indicar que Guillem Roca, a 

l’hora d’escriure, compta amb el suport d’un conjunt d’obres teòriques d’autors 

coneguts en el camp de la retòrica (Pomey i Colònia), la poètica (Luzán), la prosòdia 

(Álvarez) i l’eloqüència. 

 

1.4.ELS MATERIALS JURÍDICS: EL DRET CIVIL I CANÒNIC 

Guillem Roca, per una banda, guarda a la seva biblioteca tota una sèrie de títols 

que poden ser útils en la seva dedicació professional. Només per esmentar-ne alguns, 

trobam la Colección de ordenanzas militares, les Cláusulas instrumentales, les Causas 

célebres, la Colección de pragmáticas o les al·legacions jurídiques. També hem de 

destacar obres de caràcter enciclopèdic, com la Librería de juezes de Monacelli. 
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Recordem que Roca era especialista en fideïcomisos i en aquest sentit trobam els 

tractats de Galvani i Peregrinus. A més, posseeix un bloc indefinit d’al·legacions 

jurídiques entre les quals es troben segurament les que ell publicà. Per altra banda, a 

part d’aquestes obres de caràcter pràctic, observam alguns manuals de notaria que 

podrien haver format part de la biblioteca del seu pare, el notari Nicolau Roca i Mora: 

l’Artis notariae de Gali del segle XVII i la Summa artis notariae de Rolandino de finals 

del segle XV. Aquest fet ens pot induir a pensar que la biblioteca paterna pot haver 

assortit en part la biblioteca del nostre autor. 

Cal tenir en compte que Guillem Roca era doctor en Dret civil i canònic, ex 

utruquo iure, com s’assenyala a l’època. En aquests camps localitzam obres diverses 

dels segles XVI, XVII i XVIII algunes de les quals podrien haver arribat a la seva 

biblioteca a través de l’herència paterna o de l’oncle. Quant al Dret civil destacam els 

manuals de Peguera, Cancer, Covarrubias, Gasparro, Rolandinus, Gómez Bayo o 

Antonio Nicolás. Pel que fa al Dret canònic es troba encapçalat pel Decretum de 

Gracià i el Corpus Iuris Canonici; a més, hi ha les obres de Didaci di Baeza, Cardenal 

de Luca, Gasparro Romano i Gregori XIII. A part d’això, la biblioteca es troba 

completada amb les obres de la Reial Audiència de Mallorca i del Dret civil de 

Castella, Aragó i Catalunya, concretament a través d’edicions dels autors Josep Sesse, 

Tristany, Bofill, Diago o Antoni Moll. Cal indicar que les obres jurídiques són 

quantitativament importants a la biblioteca de Roca i en general es troben escrites en 

llatí o castellà. 

En conclusió, Guillem Roca és un bon coneixedor de la tradició impresa i s’obre 

als nous corrents que de la mà de la Il·lustració es comencen a obrir a la Mallorca de la 

seva època. Les obres que formen la seva biblioteca, que es troben en la línia de les 

d’altres il·lustrats de les Balears, posen de manifest una vegada més l’ampli bagatge 

cultural de Guillem Roca. 

 

2. LA NOSTRA EDICIÓ 

En la transcripció del document notarial hem intentat reproduir amb la màxima 

fidelitat possible el text original. Òbviament, hem desplegat les paraules abreujades 

que podem conèixer amb seguretat, sobretot a partir de la informació que tenim una 

vegada identificat el llibre al qual fa referència. 

L’inventari és un conjunt d’enunciats format per noms d’autors i títols d’obres 

esmentats en la seva forma més popular, probablement la que es feia servir a l’època 

per referir-s’hi i que normalment consisteix en una expressió breu, per exemple 

Temporal y eterno, que faria referència a l’obra de Juan Eusebio Nieremberg. A 

l’inventari, encara que s’hagi pogut identificar el títol complet, únicament hem 

transcrit els mots que dóna el notari. Sempre que ha estat possible perquè la 

identificació del llibre ho ha permès, hem separat el títol i el nom de l’autor a través 

d’una coma, encara que hem conservat l’ordre del document original en el qual unes 

vegades es dóna primer el nom de l’autor i unes altres l’abreviació del títol. A més, si 

juntament amb aquests apareix el nombre de volums de què consta l’obra, l’hem 

separat també amb una coma. A la part esquerra, i entre claudàtors, hem afegit un 

nombre a cada enunciat que ens remet a una possible identificació de l’obra. En aquest 

sentit hem d’assenyalar que tots els llibres es troben numerats independentment que 

llur identificació hagi estat possible o no. 
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Hem aconseguit precisar la majoria de les referències bibliogràfiques del 

document notarial. En els casos en què una obra es troba publicada diverses vegades a 

diferents impremtes en pocs anys de diferència hem optat per una de les edicions de la 

manera més lògica possible, cercant, per exemple, aquella que més s’ajusta a 

l’enunciat; tot i això no podem certificar completament que l’edició concreta que 

posseïa Roca fos aquella. En els casos en què no hem identificat la referència també 

n’hem explicat el motiu: de vegades l’enunciat és massa genèric per poder-lo concretar 

en una sola obra; d’altres resulta difícil d’escatir.  

Tot i així, una vegada considerada la biblioteca en conjunt, ens atrevim a 

identificar amb una obra concreta diversos enunciats massa generals perquè els camps 

temàtics que inclou la biblioteca són limitats i les obres d’identificació segura ens 

ofereixen indicis d’altres obres igualment conegudes que també hi han de figurar; 

només per exemplificar-ho esmentem que si Roca posseeix una part important dels 

autors de Dret civil i hi ha un autor que és esmentat a la biblioteca per un llinatge molt 

comú, i que per tant es pot correspondre a diferents autors, es considera lògic que 

Roca no desconegui una personalitat destacada, ja que coneix quasi tots els altres 

autors del mateix prestigi.  

Per identificar les referències hem utilitzat diferents mitjans. Entre les fonts 

impreses és imprescindible esmentar el Manual del librero hispano americano de 

Palau y Dulcet, entre moltes altres. També els inventaris de les biblioteques d’altres 

autors coetanis de Roca ens han ajudat a identificar un bon grapat de llibres. A part 

d’això hem accedit als catàlegs de diferents biblioteques conegudes de fons antic. 

Entre les principals en destaquen la British Library (Londres), el Catálogo colectivo 

del Patrimonio bibliográfico español i el Catàleg integrat de les Biblioteques de 

Mallorca. 

Finalment, s’ha de remarcar que s’ha mantingut l’ortografia del títol, encara que 

presenti diferències en relació a les normes ortogràfiques actuals. 
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Estimación de los libros del d[octo]r d[on] Guill[erm]o Roca y Seguí, padre: 

 

[Full primer, columna 1] 

Lib[rerí]a 1a 

[1] Guías de forasteros ....................................................................................................... 6 s[ueldos] 

[2] Calen[dario]s del siglo 18 ............................................................................................ 9 s[ueldos] 

[3] Piezas dram[átic]as..................................................................................................... 15 s[ueldos] 

[4] Quintiliano, 2 t[omo]s ........................................................................... 1 L[ibra] [y] 15 s[ueldos] 

[5] Aulus Gellius................................................................................................ L[ibra] [y] 1 s[ueldo] 

[6] Aristo[te]lis teoria ...................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[7] Progisnasmata ............................................................................................................ 16 s[ueldos] 

[8] Horatio ......................................................................................................................... 3 s[ueldos] 

[9] Cicero ........................................................................................................................... 5 s[ueldos] 

[10] Virgilio ....................................................................................................................... 9 s[ueldos] 

[11] Ciceronis urat[ion]es ................................................................................................ 12 s[ueldos] 

[12] Sacra t[h]emid[i]s Hispa[nia]e ................................................................................. 18 s[ueldos] 

[13] Quevedo, 2 t[omo]s ...................................................................................................... 3 L[ibras] 

[14] Cicero ....................................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[15] Ciencia de cortes ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 12 s[ueldos] 

[16] Cicero en romance............................................................................... 1 L[ibra] [y] 12 s[ueldos] 

[17] Horacio con notas ......................................................................................................... 3 L[ibras] 

[18] Prosodia ...................................................................................................................... 6 s[ueldos] 

[19] Capricciaca macarronica .......................................................................................... 15 s[ueldos] 

[20] Obras de Tertuliano .................................................................................................... 9 s[ueldos] 

[21] Miriclii ..................................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[22] Martialis ................................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[23] Descriptio galli[a]e ................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[24] Particulis lat[ina]e orat[ione]s .................................................................................. 12 s[ueldos] 

[25] Arcadia ....................................................................................................................... 4 s[ueldos] 

[26] Parnaso y treato esp[año]l, 6 t[omo]s ............................................... 13 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[27] Ecol[e] des fem[m]es, Molière ................................................................................. 15 s[ueldos] 

[28] Terencio ................................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[29] Gramática cast[ellan]a .............................................................................................. 18 s[ueldos] 

[30] Ortografía cast[ellan]a .............................................................................................. 15 s[ueldos] 

[31] Terentii ................................................................................................ 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

 

 

[Full primer, columna 2] 

[32] Decision[e]s rot[a]e ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[33] Oráculo de la Europa ................................................................................................ 15 s[ueldos] 

[34] Concillii ......................................................................................................................... 1 L[ibra]  

[35] Juvencio ................................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[36] Biblia sacra, 8 t[omo]s ............................................................................................... 12 L[ibras] 

[37] Obras de Cabanach ................................................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[38] Fleuri, Cates[ism]o histórico .................................................................................... 15 s[ueldos] 

[39] Catec[ism]o romano .............................................................................. 1 L[ibra] [y] 6 s[ueldos] 

[40] Apéndice de la educación ................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[41] Pintón, Comp[endi]o de la rel[igió]n ................................................. 2 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[42] Floresta española ........................................................................................................ 6 s[ueldos] 

[43] Obvres de Rapin ........................................................................................................... 3 L[ibras] 

[44] Regula clerici ........................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[45] Reg[igiosam] et monast[icam] vit[am]....................................................................... 5 s[ueldos] 

[46] Metamorfoseos, 2 t[omo]s................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[47] Metamorfoseos en cast[ellan]o ................................................................. 1 L[ibra] y 4 s[ueldos] 

[48] Aguera, Poesías .......................................................................................................... 5 s[ueldos] 

[49] Yndustria popular ..................................................................................................... 10 s[ueldos] 

[50] Alim[en]to cocido .................................................................................................... 10 s[ueldos] 

[51] Gritos del infierno ...................................................................................................... 7 s[ueldos] 

[52] Pastor de noche buena ............................................................................ 1 L[ibra] y 10 s[ueldos] 

[53] Epíst[olas] de S[a]n Ger[óni]mo .............................................................................. 18 s[ueldos] 
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[54] Verdad[er]a política ................................................................................................... 9 s[ueldos] 

[55] Bula de la S[an]ta Cruz[a]da ...................................................................................... 6 s[ueldos] 

[56] Sc[h]revelli, Lexicon .................................................................................................... 6 L[ibras] 

[57] Cristalisses saevert .............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[58] Veritas in medio ............................................................................................................ 1 L[ibra] 

[59] Hist[ori]a, Hero[do]t[o] ................................................................................................. 1 L[ibra] 

[60] Fran[cis]ci Sinensis, De inst[itutionem] Reip[ublicae] ................................................. 1 L[ibra] 

[61] Ant[onius] Agust[inu]s ....................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[62] Pascual contra Feyco .................................................................................................... 3 L[ibras] 

 

 

[Full segon, columna 1] 

[63] Obras de Góngora ............................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[64] Soledades de Góngora ......................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[65] Murillo, Geográfico, 10 t[omo]s ................................................................................ 15 L[ibras] 

[66] Vocab[u]l[ari]o ital[ian]o ................................................................... 2 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[67] Compli, Concl[usione]s teologic[a]e, 2 t[omo]s ................................ 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[68] Agudezas de Juan Oben ..................................................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[69] Varios eloquentes libros, 1 t[omo] ............................................................................... 2 L[ibras] 

[70] Juvenal y Persio ................................................................................. 2 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[71] Empresas políticas .............................................................................. 2 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[72] Aforinna inquist[   ] ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[73] Espíritu de los periód[ico]s, 14 t[omo]s ..................................................................... 30 L[ibras] 

[74] Agricult[ur]a del prior ........................................................................ 2 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[75] Curia Romana .............................................................................................................. 3 L[ibras] 

[76] Formul[arium] instrum[entorum] ................................................................................. 9 L[ibras] 

[77] Sigüensa ............................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[78] Virrarroel, Examen de Es[crivan]os ......................................................................... 12 s[ueldos] 

[79] Formul[arium] instr[umentorum] ............................................................................. 18 s[ueldos] 

[80] Fede es nobilita del Not[  ]b ..................................................................................... 18 s[ueldos] 

[81] Martiriolog[ium] ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[82] Refran[e]s del Com[enda]dor .............................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[83] Palafox ..................................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[84] Palafox, Hist[ori]a R[ea]l Sagr[a]da .................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[85] Trabajos de Jesús, 2 t[omo]s .............................................................. 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[86] Emblemas morales ....................................................................................................... 3 L[ibras] 

[87] Cole[c]ción de ordena[anza]s mi[li]t[ares], 10 t[omo]s ............................................. 15 L[ibras] 

[88] Apiano Alexandrino ............................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[89] Axiomata juris ..................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[90] Casiodorus .......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[91] Academia de Barcelona ................................................................................................ 3 L[ibras] 

[92] Diccionario Bibliocul[  ] .................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[93] Cunill, 2 t[omo]s ................................................................................ 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[94] Retórica de Granada ............................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[95] Práctica de Peguera ............................................................................ 3 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[96] Concilium, Gallemar[t] ...................................................................... 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

 

 

[full segon,  columna 2] 

[97] Concord[antia]e biblior[um] ............................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[98] Biblia sacra .......................................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[99] Barbosa, De iudicis ............................................................................ 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[100] Dic[c]ion[ario] Catalán .................................................................... 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[101] Vocabul[arium] e[c]cl[esiasticum] ...................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[102] Zurita, Anales de Arag[ón], 2 t[omo]s ....................................................................... 9 L[ibras] 

[103] Baeza .................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[104] Carocius, De loc[ati] et co[n]d[ucti]..................................................... 2 L[ibras] y 5 s[ueldos] 

[105] Decis[iones] de la R[ea]l Aud[ienci]a de Mall[orc]a ............................................... 24 L[ibras] 

[106] Velasco, De Privileg[io]s pauperum ................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[107] Lupus, De il[l]egit[imi]s usur[is]....................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 
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[108] Duran ................................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[109] Ayora, De partit ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[110] Política de Bobadilla, 2 t[omo]s ................................................................................. 6 L[ibras] 

[111] Rebuffus ........................................................................................... 2 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[112] Dic[c]ion[ario] de Sobrino, 2 t[omo]s ........................................................................ 6 L[ibras] 

[113] Filippo, Disert[ación] fís[ica] ..................................................................................... 3 L[ibras] 

[114] Tuscus, 9 t[omo]s ..................................................................................................... 36 L[ibras] 

[115] Ad[d]ition[es] ad Bibliote[ca] Ferrar[is] .......................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[116] Ferrar[is], 5 t[omo]s ................................................................................................. 15 L[ibras] 

[117] Natalis Alexander ............................................................................. 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[118] Postio, 6 t[omo]s ............................................................................ 14 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[119] Piton, 6 t[omo]s ........................................................................................................ 12 L[ibras] 

 

Libre[rí]a 2a 

[120] Causas célebres, 2 t[omo]s ....................................................................................... 36 L[ibras] 

[121] Paral[l]el[e] de Card[enal] Richel[ieu] ............................................. 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[122] Papeles varios ........................................................................................................... 8 s[ueldos] 

[123] Pensador, 2 t[omo]s ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldos] 

[124] Teología moral, 8 t[omo]s ................................................................ 14 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[125] Nepeu, 4 t[omo]s ............................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[126] Succesión Pontificia, 8 t[omo]s .................................................................................. 6 L[ibras] 

[127] Ymit[ación]n de J[esu]C[risto], Gempis .................................................................. 2 s[ueldos] 

[128] Officio divino y apéndice, 2 t[omo]s .................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

 

[full tercer, columna 1]  

[129] Tristini, Decis[iones] Catal[oniae] ............................................................................. 3 L[ibras] 

[130] Cala, De restit[utione] in int[egrum], 3 t[omo]s ......................................................... 4 L[ibras] 

[131] Tristan[y], Corona Bened[ictina], 3 t[omo]s .................................... 4 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[132] Cali, Artis not[h]ar[iae] ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[133] Consulado del Maretto ...................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[134] Sínodo de Alagón ............................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[135] D[e]r[ech]o[s] de Mall[orc]a y univ[ers]al consig[nació]n 

 ..................................................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[136] Privilegios de Mall[orc]a .................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[137] Ordenanzas de la R[ea]l Aud[ienci]a ............................................... 1 L[ibra]  [y] 10 s[ueldos] 

[138] Ordin[acion]s del Reyno ................................................................... 1 L[ibra] [y] 18 s[ueldos] 

[139] Micalor, De fratr[ibus] decis[iciones] ........................................................................ 3 L[ibras] 

[140] De Angel .................................................................................................................... 3 L[ibras] 

[141] Corrado, Praxis ................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[142] Tiraguello ........................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[143] Alberti, Majoricensis, 2 t[omo]s ...................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[144] Cardin[ali]s Albitius ........................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[145] Delbene, De of[ficio] S[an]t[a]e Inq[uisitioni]s, 2 t[tomo]s ............. 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[146] Bordoni .............................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[147] De origine inquis[itioni]s ................................................................. 2 L[ibras] [y] 14 s[ueldos] 

[148] Lupi ................................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[149] Curia filippica ................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[150] Fagnani, 4 t[omo]s ............................................................................. 8 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[151] Mayol, De jure supr[a]emo ................................................................ 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[152] Crónica de Cat[h]aluña .............................................................................................. 3 L[ibras] 

[153] Pineli .................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[154] Aristot[eli] ........................................................................................ 1 L[ibra]  [y] 16 s[ueldos] 

[155] Dias, Prac[tica] crim[inalis] ............................................................... 1 L[ibra]  [y] 4 s[ueldos] 

[156] Chisilerio, De jud[icis] regul[is] ............................................................................. 15 s[ueldos] 

[157] Meneses .................................................................................................................... 3 s[ueldos] 

[158] Iranco, De Protest[atione] ................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[159] Heringius ........................................................................................... 1 L[ibra] [y] 13 s[ueldos] 

[160] Fachinci, 4 t[omo]s..................................................................................................... 9 L[ibras] 

[161] Berard, Canon[es] .......................................................................... 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[162] Speculum testam[entoru]m ............................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 
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[163] H[e]regius, De fidejusso[ribus] ......................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[164] Blatio Robles, De repr[a]esent[atione] .............................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[165] Padilla, De fisic ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

 

[Full tercer, columna segona] 

[166] Gazofilacium ...................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[167] Comes, De notaria[tus], 2 t[omo]s ................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[168] Padilla, De test .................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[169] Horatio Carpan ................................................................................. 1 L[ibra]  [y] 10 s[ueldos] 

[170] Jañes ................................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[171] Olea, De ces[sione] jur[ium] .............................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[172] Corradini ........................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[173] Amostazo ................................................................................................................... 3 L[ibras] 

[174] Peregrin[us] Fernes ........................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[175] Casaregis, De comercio ...................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[176] Aflictis, Decis[iones] ......................................................................... 2 L[ibras] [y]  8 s[ueldos] 

[177] Pechii, 2 t[omo]s .............................................................................. 4 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[178] Práctica de Rentas R[eale]s ............................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[179] Amigant, Decis[iones], 2 t[omo]s .................................................... 4 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[180] Loci comun[es] ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[181] Repertor[ium] Inquis[itorum] ............................................................ 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[182] Visita de Cárcel ................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[183] Delrio ................................................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[184] Quevedo, De indic[ios] .......................................................................................... 15 s[ueldos] 

[185] Moneta .............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[186] Benii-decis ............................................................................................................... 9 s[ueldos] 

[187] Ripoll .................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[188] Ripoll .................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[189] Bellonius, 2 t[omo]s ........................................................................... 4 L[ibras] y 10 s[ueldos] 

[190] Mendo .................................................................................................. 1 L[ibra] y 10 s[ueldos] 

[191] Marta .................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[192] Narbona .............................................................................................. 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[193] Decisiones Reg[nu]m Arag[onum] .................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[194] Argel ................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[195] Sese .................................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[196] Decisiones Arag[onum] ..................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[197] Sese Decis[ione]s ............................................................................. 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[198] Regul[ae] jur[is] ................................................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[199] Gasparro, Jur[is] civ[ilum] et can[onici] .......................................... 2 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[200] De integr[um] restit[utione] ....................................................................................... 3 L[ibras] 

[201] Arias de Mesa ....................................................................................... 1 L[ibra] y 16 s[ueldos] 

 

[Full quart, columna primera] 

[202] Diccion[ari]o Geográ[fi]co, 2 t[omo]s ............................................. 4 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[203] Correspond[encia] de tallas .............................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[204] Cartas Marruecas ............................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[205] Sermones de Flechier, 5 t[omo]s ................................................................................ 9 L[ibras] 

[206] Arte de andar a caballo ..................................................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[207] Guía de pecadores ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[208] hinsti[tucione]s políticas, 9 t[omo]s ........................................................................... 9 L[ibras] 

[209] Epístolas fam[iliare]s ....................................................................... 1 L [ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[210] Suares .................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[211] Tít[ulo]s y [h]onor de Cat[aluñ]a ............................................................................... 3 L[ibras] 

[212] Trobat ................................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[213] Carransa, De partu[s] ......................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[214] Diago, Con[de]s de Bar[celon]a ................................................................................. 3 L[ibras] 

[215] Nicolao, De exilio ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[216] Alegaciones en d[e]r[ech]o ............................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[217] Penciones Ecle[siástica]s, Tonduto ............................................................................ 9 L[ibras] 

[218] Molina, 4 t[omo]s ............................................................................. 11 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 
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[219] Lanzeloto ........................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[220] Cacnoli ............................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[221] Barbosa, 2 t[omo]s ..................................................................................................... 6 L[ibras] 

[222] Ripoll ................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[223] Giurba, 5 t[omo]s .............................................................................. 11 L[ibra] [y] 5 s[ueldos] 

 

Librería 3 

 

[224] Exercisios ................................................................................................................. 4 s[ueldos] 

[225] Devoción crist[ian]a ................................................................................................. 3 s[ueldos] 

[226] Curiosa filosofí[a] .................................................................................................. 12 s[ueldos] 

[227] Olivares, Profes[s]e ................................................................................ 1 L[ibra] y 4 s[ueldos] 

[228] Summ[a]e S[ancta]e Tom[a]e, 6 t[omo]s ................................................................... 9 L[ibras] 

[229] Berni, Filosof[ía], 4 t[omo]s ....................................................................................... 3 L[ibras] 

 

[Full quart, columna segona] 

[230] Natalis comit[is] .................................................................................. 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldos] 

[231] Fuero jusgo, Lloren[t]e ...................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[232] Valencis indecret ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[233] Piquer, Fil[osofi]a Mor[a]l ................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[234] Castell, Controver[siae] ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[235] El Pas[s]agero ........................................................................................................ 12 s[ueldos] 

[236] Malleus ................................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[237] Narbona, De apell[atione] ...................................................................................... 18 s[ueldos] 

[238] Averart ................................................................................................................... 15 s[ueldos] 

[239] Viglii, De testam[entoru]m .................................................................................... 12 s[ueldos] 

[240] Escuela espiritual ................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[241] Lozeta illustr[ad]a ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[242] Galván, De usufruc[tu] ...................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[243] Salius Colinus ..................................................................................... 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldos] 

[244] Peregrinu ........................................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[245] Pirrus, De fidei[comminis] ................................................................ 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[246] Oliban, De jure ficci ............................................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[247] Amaya ................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[248] Larriatigu ............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[249] Knischilo, De fideic[  ] ...................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[250] Dicciones de León ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[251] Soqueba, De asilos ................................................................................ 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldo] 

[252] Dicciones de León, 2 t[omo]s .......................................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[253] Fracas[o] Ecles[siástic]o .................................................................. 2 L[ibras] [y] 19 s[ueldos] 

[254] Gutierres, 4 t[omo]s ................................................................................................. 12 L[ibras] 

[255] Pracm[ática]s R[eale]s, 4 t[omo]s ............................................................................ 12 L[ibras] 

[256] Consitm, 2 t[omo]s ..................................................................................................... 3 L[ibras] 

[257] Acevedo, 7 t[omo]s .................................................................................................. 15 L[ibras] 

[258] Dic[c]ion[ari]o de Moreri, 10 t[omo]s ..................................................................... 52 L[ibras] 

[259] Al Deritio de heredi, 2 t[omo]s ......................................................... 3 L[ibras] [y]18 s[ueldos] 

 

[f.5. c.1.] 

[260] Traité des etudes p[e]r Rollin ..................................................................................... 3 L[ibras] 

[261] Pastor de noche buena .............................................................................................. 6 s[ueldos] 

[262] Pontani dialog[orum] ............................................................................................... 8 s[ueldos] 

[263] Leçons de fisique.............................................................................. 3 L[ibras] [y] 18 s[ueldos] 

[264] Josefus, De antiquit[atibus] ............................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[265] Nicolau, Orat[iones] ................................................................................................. 8 s[ueldos] 

[266] Muratori, Devoción arregl[ad]a .............................................................................. 12 s[ueldos] 

[267] Vila aritmét[ica] ..................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[268] Miscelanea ............................................................................................................. 15 s[ueldos] 

[269] Tratado de Religión .................................................................................................. 6 s[ueldos] 

[270] Máximas de Salomón ............................................................................................. 12 s[ueldos] 

[271] Ynstruc[cione]s de la niñez, pape[les] va[rio]s ........................................................ 7 s[ueldos] 
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[272] L'ami des hommes, 4 t[omo]s ............................................................ 6 L[ibras] y 15 s[ueldos] 

[273] Arte de Romance cast[ellan]o ............................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[274] Ynst[ituciones]s milit[are]s ................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[275] Examen de ingenios ................................................................................................. 5 s[ueldos] 

[276] Gracias de la Gracia ................................................................................................. 4 s[ueldos] 

[277] Consulta espiritual, 2 t[omo]s .................................................................................. 8 s[ueldos] 

[278] Obras de Caracciolo, 18 t[omo]s ...................................................... 7 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[279] Polibi, Hist[ori]a ..................................................................................................... 12 s[ueldos] 

[280] Strada, De bello belgico, 2 t[omo]s .................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[281] Emblemata .......................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[282] Ampti, De Notar[ia] ............................................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[283] Biblia en cast[ellan]o del P[adre] Scio ..................................................................... 24 L[ibras] 

[284] Año Crist[ian]o, 18 t[omo]s ........................................................... 22 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[285] Fiestas de Reyes ................................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[286] Papeles varios .................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[287] Varios papeles polít[ico]s y leg[ale]s ......................................................................... 3 L[ibras] 

[288] Vida del B[eato] Marinonio ..................................................................................... 2 s[ueldos] 

[289] Vida del B[eato] Areto 

[290] del B[eato] Simón de Rojas 

[291] de S[a]n José 

[292] el B[eato] Gaspar de Boni 

[293] de S[a]n Nicolás 

[294] de Fr[ay] Julián Fontiroix 

 

[f.5. c.2.] 

[295] de la B[eata] Lucia de Navui .................................................................................. 15 s[ueldos] 

[296] del P[adre] Posada .................................................................................................. 18 s[ueldos] 

[297] S[an]n Antonio de Padua ......................................................................................... 6 s[ueldos] 

[298] S[a]n Vicente Ferrer ................................................................................................. 8 s[ueldos] 

[299] S[a]n Vicente Paul.................................................................................................. 15 s[ueldos] 

[300] S[a]n Nicolás de Bari ............................................................................................... 6 s[ueldos] 

[301] V[enerable] Burguñy ................................................................................................ 9 s[ueldos] 

[302] V[enerabl]e Domingo Addón ................................................................................... 6 s[ueldos] 

[303] S[a]n Domingo de Guzmán .................................................................................... 12 s[ueldos] 

[304] Sor Dionicia Gómez ............................................................................................... 12 s[ueldos] 

[305] V[ida] Beata M[arí]a de la Encar[nació]n ................................................................ 9 s[ueldos] 

[306] V[ida] de la Beata Cat[alin]a Tomás ...................................................... 1 L[ibra] y 4 s[ueldos] 

[307] otra ydem................................................................................................................ 12 s[ueldos] 

[308] V[id]a de Juan de Ribera .......................................................................................... 8 s[ueldos] 

[309] Sermo[ne]s Varios .................................................................................................. 18 s[ueldos] 

[310] Señeri, 4 t[omo]s ................................................................................ 4 L[ibras] y 16 s[ueldos] 

[311] Salas, 2 t[omo]s .................................................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[312] Yd[e]m cartas ...................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[313] entretenimi[en]tos .................................................................................................. 18 s[ueldos] 

[314] temporal y eterno.................................................................................................... 15 s[ueldos] 

[315] Hist[ori]a de Federico, 2 t[omo]s ....................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[316] Glorias de Mall[orc]a .............................................................................. 1 L[ibra] y 1 s[ueldo] 

[317] Manual de Medit[acione]s ........................................................................................ 9 s[ueldos] 

[318] Academia de Barcelona ............................................................................................ 4 s[ueldos] 

[319] Elogio de Carlos 2 .................................................................................................... 4 s[ueldos] 

[320] Elementos de Euclides ........................................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[321] El hombre de letras................................................................................................. 15 s[ueldos] 

[322] G[u]erra de Granada .......................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[323] Obras de Garau, tres t[omo]s............................................................ 3 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[324] Hist[ori]a general de aves .................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[325] Diarios de Mall[orc]a, 9 t[omo]s .................................................... 13 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

 

[f.6. c.1.] 

[326] Gratiani.............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[327] Bellonii .............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 
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[328] Scop[p]a, Ad Gratian[i] ...................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[329] Dicertación Gratiani, 6 t[omo]s ...................................................... 10 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[330] Praxis civil.......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[331] Decretum Gratiani .............................................................................. 5 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[332] Vachio ............................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

 

Lip[rerí]a 4 

[333] Nicasio ............................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[334] Polidoro Virgilio ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[335] Justo Lipcio ....................................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[336] Manutii .............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[337] Erasmo .................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldo] 

[338] Josefo, De bell[o] jud[aico] ................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[339] Milicia de Jesuc[h]r[is]to ................................................................... 2 L[ibras] [y] 4 s[ueldos] 

[340] Cavalcano ........................................................................................... 2 L[ibras] [y] 4 s[ueldos] 

[341] Budeus in pandectas ......................................................................... 2 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[342] Barbosa lucit[ana] ............................................................................ 2 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[343] Quinto Cursio ...................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[344] Villamil ............................................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[345] Vessembesi paratilla ........................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[346] Decius, de reg[ulis] jur[is] .................................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[347] Zacius J. C. ......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[348] Brant J. C............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[349] Eloquencia Española ........................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[350] Vocabularium juris ............................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[351] Práctica de Maranta ............................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[352] Erasmo, De concrib[endi]s epíst[olas] ................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[353] Devoti, 4 t[omo]s ............................................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[354] Sinónimos, 2 t[omo]s ......................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[355] Heinnecii, Antiquit, 2 t[omo]s .......................................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[356] Remigio .................................................................................................................... 8 s[ueldos] 

[357] Card[enal] de Luca, 15 t[omo]s ...................................................... 34 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[358] Balmaceda .................................................................................................................. 3 L[ibras] 

[359] Castillo, 8 t[omo]s .................................................................................................... 18 L[ibras] 

[360] Mellius, Ad[d]it[iones] ad Cast[illium] ...................................................................... 3 L[ibras] 

[361] Cancerio, J[uris] C[aesareii], 2 t[omo]s ..................................................................... 6 L[ibras] 

[362] Antúnez, 2 t[omo]s ........................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[363] Faria, Ad Covarrub[ia]s, 2 t[omo]s ............................................................................ 6 L[ibras] 

[364] Barbosa, Luci[tana] c[r]on[ologica], 2 t[omo]s ................................ 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[365] Barbosa, Opera om[nia], 18 t[omo]s ................................................ 41 L[ibras] y 10 s[ueldos] 

[366] Curia Fillipica .................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[367] Calepino de Salas ............................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

 

[f.6. c.2.] 

[368] Salgado, De Reg[ia] prot[ectione], 4 t[omo]s ................................ 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[369] Carvalho ........................................................................................... 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[370] Hunnius, Enciclop[edia] ..................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[371] Gomes Bayo ....................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[372] Calepino, 2 t[omo]s ............................................................................ 5 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[373] Gutierres, 3 t[omo]s ................................................................................................. 18 L[ibras] 

[374] Gutierres Concil[ia], 2 t[omo]s ........................................................ 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[375] Pichard, 2 t[omo]s ............................................................................ 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[376] Guazzini, 2 t[omo]s .......................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[377] Gallerati, 2 t[omo]s .......................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[378] Práctica de Peguera, 2 t[omo]s ......................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[379] Fon[t]anella, Decis[ione]s, 2 t[omo]s ............................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[380] Fontanella, De Pactis nup[tialibus] .................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[381] Guido[ni] pap[a]e decis[ionis] ........................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[382] Tesaurus Ant[iquitatum] Jos[  ] .......................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[383] Fusarius, De substit[utionibus], 2 t[omo]s ......................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 
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[384] Peguera, decis[ionis] Cat[h]alon[iae] ................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[385] Rolan[dini], De Notaria, 2 t[omo]s .................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[386] Guazzini ............................................................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[387] Socino, 3 t[omo]s ............................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[388] Trentacinquius, 2 t[omo]s ................................................................ 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[389] Guilielmi Benedicti ............................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[390] Opera juvenalis .................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[391] Socini .................................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[392] Rodríguez, 2 t[omo]s .................................................................................................. 3 L[ibras] 

[393] Boerio, 3 t[omo]s ............................................................................... 4 L[ibras] [y] 4 s[ueldos] 

[394] Rola[n]dini, De notar[ía] ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[395] Luppi Pal[a]cios ................................................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[396] Constitucions y drets de Cat[aluny]a....................................................................... 12  L[ibras] 

[397] Tiborii fratumi .................................................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[398] Menochio, 2 t[omo]s .......................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[399] Practica papiencis .............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[400] Summe, Silvestr[e] ............................................................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[401] Trentacinquius, 1 t[omo] ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 6 s[ueldos] 

[402] Histoire de France, 4 t[omo]s ......................................................... 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[403] Platonis opera ............................................................................................................. 3 L[ibras] 

 

Lib[rerí]a 5 

[404] Scacia, De apell[ationibus] ......................................................................................... 3 L[ibras] 

[405] Santolaria .......................................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

 

[f.7. c.1.] 

[406] Saber, De conpectur .......................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[407] Gasparro ............................................................................................. 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[408] Taber de error ..................................................................................... 8 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[409] Practica Tutelaris ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[410] Misinguero ......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[411] Menogio ............................................................................................. 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[412] Martini, librería de Jue[ze]s ........................................................... 22 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[413] Conclu[sione]s J[uri]s Prud[enti]a .................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[414] Visnio, 4 t[omo]s ........................................................................................................ 9 L[ibras] 

[415] Escolan .............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[416] Juria eclesiastic[a]e ........................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[417] Monacelli, 4 t[omo]s .................................................................................................. 9 L[ibras] 

[418] Corpus juris Can[onici]s ............................................................................................ 6 L[ibras] 

[419] Alegaci[one]s en d[e]r[ech]os ........................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[420] Paz, Prac[tica] .................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[421] Sabelli, 5 t[omo]s ..................................................................................................... 11 L[ibras] 

[422] Larrea, 2 t[omo]s .............................................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[423] Garci[a]e, Trac[tatu]s de benef[icii]s ......................................................................... 3 L[ibras] 

[424] Moscart, 3 t[omo]s ........................................................................... 8 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[425] Cortiada, 4 t[omo]s........................................................................... 7 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[426] Pareje, Inste istrum[entoru]m ............................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[427] Lagune, De fruct[ibus] ....................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[428] Otero, De Oficialibus ......................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[429] Gomes, 2 t[omo]s ............................................................................... 5 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[430] Aillonadid Gomes ............................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[431] Molina, 3 t[omo]s ............................................................................. 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[432] Carleval, De Jud[icis]s ....................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[433] Corpus Iuris Civilis, 2 t[omo]s ................................................................................... 5 L[ibras] 

[434] Fuero R[ea]l de Esp[añ]a por Mont[alv]o ........................................ 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[435] Ordenes de Castilla idem ........................................................................................... 6 L[ibras] 

[436] Farini, 16 t[omo]s ..................................................................................................... 30 L[ibras] 

[437] Herrero .............................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[438] Valenzuela, 3 t[omo]s ...................................................................... 6 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[439] Castejón, Alfab[etu]m 2 t[omo]s ...................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 
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[440] Valeron ............................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[441] Fuero de Castilla ................................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[442] Leyes de Recopil[ació]n ................................................................. 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

 

f.7. c.2. 

[443] Leyes de partida ............................................................................. 22 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[444] Autos acordados ............................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[445] Peregrino, De fideic[omissis] ..................................................................................... 3 L[ibras] 

[446] Tiraguello ........................................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[447] Julio Claro .......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[448] Codex fabrianus ......................................................................................................... 3 L[ibras] 

[449] Torre de Major ........................................................................................................... 3 L[ibras] 

[450] Ciarlin, 2 t[omo]s ............................................................................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[451] Marescoto ........................................................................................... 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[452] Bartoli, Consilia ......................................................................................................... 3 L[ibras] 

[453] Amato, Var[ias] jur[ídicas] resol[uciones] ......................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[454] Orden[an]zas consul[a]do de Cat[aluny]a ......................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[455] Ferrer, 2 t[omo]s............................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[456] Panormitan, 10 t[omo]s .................................................................. 22 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[457] Cristòf[ol] de Paz, De tenuto .............................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[458] Pax, Praxis .......................................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[459] Aventaño ........................................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[460] Torresilla, 4 t[omo]s ................................................................................................... 9 L[ibras] 

[461] Pelaez, Majorat[uum] ......................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[462] Consilia Navarr[   ] ........................................................................... 2 L[ibras] [y] 14 s[ueldos] 

[463] Consilia oldra de ponte ....................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[464] Covarrubias, 2 t[omo]s ............................................................................................... 6 L[ibras] 

[465] Bartoli, 10 t[omo]s ................................................................................................... 24 L[ibras] 

 

LIB[RERÍ]A CON VIDRIOS 

[466] Cartas de D[o]n Ant[oni]o de Solís ........................................................................ 12 s[ueldos] 

[467] Comazzi ................................................................................................................... 8 s[ueldos] 

[468] Yndustria popular ..................................................................................................... 7 s[ueldos] 

[469] Poesías de Lope de Vega ........................................................................................ 15 s[ueldos] 

[470] Arquitectura Militar ................................................................................................... 3 L[ibras] 

[471] Ynstrucción sobre el Matrim[onio] ........................................................................ 18 s[ueldos] 

[472] Secretos de Artes liberales ....................................................................................... 3 s[ueldos] 

[473] Don Quixote, 4 t[omo]s .............................................................................................. 3 L[ibras] 

[474] Gramática francesa ................................................................................................... 6 s[ueldos] 

[475] Tissot, 3 t[omo]s ........................................................................................................ 3 L[ibras] 

[476] Avisos del Parnaso ................................................................................................. 10 s[ueldos] 

[477] Mayor fiscal contra Ju[díos] ................................................................................... 12 s[ueldos] 

[478] Solís, Hist[ori]a de México, 3 t[omo]s ............................................. 2 L[ibras] [y] 14 s[ueldos] 

[479] Obras del P[adre] Ysla ........................................................................................... 15 s[ueldos] 

[480] Lope de Vega, Past[ore]s de Belén ........................................................................ 18 s[ueldos] 

[481] Verino, retórica, selectas y prosodia ...................................................................... 15 s[ueldos] 

[482] Novelas de Servantes, 2 t[omo]s ....................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

 

f.8. c.1. 

[483] Tesaurus Puerilis ...................................................................................................... 9 s[ueldos] 

[484] Pomey, Retórica, Ovidio ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 1 s[ueldos] 

[485] Horatio ................................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[486] Otro id ...................................................................................................................... 7 s[ueldos] 

[487] Fábulas de Fedro ...................................................................................................... 6 s[ueldos] 

[488] Dos Retóricas del P[adre] Ferrer .............................................................................. 6 s[ueldos] 

[489] Compendio del Abate Barruel .................................................................. 1 L[ibra], 1 s[ueldos] 

[490] Reflexiones sobre la Natura[lez]a .............................................................................. 6 L[ibras] 

[491] Reglas del perfecto abogado .................................................................................. 18 s[ueldos] 

[492] Felicidad de Espa[ñ]a ............................................................................................. 15 s[ueldos] 

[493] Retórica de Colonia ................................................................................................ 10 s[ueldos] 
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[494] Lógica de Condillach ............................................................................................. 10 s[ueldos] 

[495] Entremeses ............................................................................................................. 15 s[ueldos] 

[496] O[eu]vres de Boileau .......................................................................... 3 L[ibras] [y] 3 s[ueldos] 

[497] Epítomes hist[ori]a de los Dioses ............................................................................. 3 s[ueldos] 

[498] Obras de Campistron, 2 t[omo]s ........................................................ 2 L[ibras] [y] 2 s[ueldos] 

[499] Selecte vet. et nou. Test ...................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[500] Diccionaire de Citoien, 2 t[omo]s .................................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[501] L'Acronome ...................................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[502] Parnaso español, 9 t[omo]s....................................................................................... 24 L[ibras] 

[503] Nouveau Testament ................................................................................................ 18 s[ueldos] 

[504] Vie du Papa Ganganeli ........................................................................................... 15 s[ueldos] 

[505] Costumbres de los Ysraelitas, 2t[omo]s ........................................... 3 L[ibras] [y] 12 s[ueldos] 

[506] Catesismo de Fleuri, 2 t[omo]s ......................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[507] Aventuras de Telemaque, 2 t[omo]s .................................................. 1 L[ibra] [y] 18 s[ueldos] 

[508] Lodicee d'Omero, 4 t[omo]s ............................................................... 8 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[509] Yliade de id, 4t[omo]s ........................................................................ 8 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[510] Virgile .............................................................................................. 3 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[511] Ydioma de la Religión ...................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[512] Oraisos fun[ebre] de Bosuet .............................................................. 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[513] República de Saavedra ........................................................................................... 10 s[ueldos] 

[514] Fábulas de Samaniego .............................................................................................. 8 s[ueldos] 

[515] Conservador de la Salud .................................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[516] Tesaurus filosof[ía] ........................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[517] papeles jocosos .................................................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[518] Hist[oire] de l'enfance ....................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[519] Educación pública .................................................................................................... 6 s[ueldos] 

[520] Galateo español ...................................................................................................... 18 s[ueldos] 

[521] Muños, Economía polít[ica] ................................................................................... 15 s[ueldos] 

[522] Oraciones para la Misa ............................................................................................. 5 s[ueldos] 

 

[f.8. c.2] 

[523] Fábulas de Yriarte .................................................................................................. 10 s[ueldos] 

[524] Obras de Yriarte, 6 t[omo]s ............................................................ 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[525] Maestro contador ................................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[526] Aribau, Poesías ......................................................................................................... 7 s[ueldos] 

[527] Arte de Cosina .......................................................................................................... 7 s[ueldos] 

[528] Semanarios eruditos, 3 t[omo]s ........................................................ 3 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[529] Metast[asi]o, 14 t[omo]s ................................................................ 16 L[ibras] [y] 16 s[ueldos] 

[530] Obras de Feycoo ....................................................................................................... 24 L[ibras] 

[531] Voz de la Natural[ez]a ........................................................................ 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[532] Mem[oria]l de Chumacero .................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[533] Respuesta del P[adre] Feycoo ................................................................................ 15 s[ueldos] 

[534] Sociedad Mallor[quin]a ..................................................................... 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[535] Tissot, Aviso al pueblo ..................................................................... 2 L[ibras] [y] 15 s[ueldos] 

[536] Diccionario de Fícica, 5 t[omo]s .................................................... 10 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[537] Vices des Jesuit .............................................................................. 16 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[538] Auto de fede de Palermo ............................................................................................ 3 L[ibras] 

[539] Director[ium] Ynquisit[orum] .................................................................................... 3 L[ibras] 

[540] Histo[ri]a Romana, 2 t[omo]s..................................................................................... 6 L[ibras] 

[541] Mem[oria]l ajust[ad]o Gens trastis ..................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[542] Mem[oria]l del Ob[is]po de Cuenta .................................................. 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[543] Represent[ació]n de Felipe V ............................................................. 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[544] Obras de Gracián, 2 t[omo]s ...................................................................................... 3 L[ibras] 

[545] Trat[ad]o de Cabrev[ació]n ................................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[546] Poética de Luzán ................................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[547] Piquer, Física moderna ....................................................................... 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[548] Muñoz, Hist[ori]a del N[ue]vo Mundo ............................................ 3 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[549] Paleografía españ[ol]a ...................................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[550] Reglas de Arithm[ètic]a ......................................................................................... 12 s[ueldos] 

[551] Ley Agraria ....................................................................................... 1 L[ibra] [y] 15 s[ueldos] 
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[552] Atlas Geográfico ........................................................................................................ 6 L[ibras] 

[553] Concilio Trid[entino] ................................................................................................. 3 L[ibras] 

[554] Fueros y privilegios ............................................................................ 2 L[ibras] [y] 8 s[ueldos] 

[555] Poesías de Morell ............................................................................... 2 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

[556] Autos de Calderón, 5 t[omo]s .................................................................................... 9 L[ibras] 

[557] Gacetas de Mall[orc]a, 15 t[omo]s ........................................................................... 27 L[ibras] 

[558] Poesías de D[o]n J[ua]n B[autis]ta R[oca] ................................................................. 3 L[ibras] 

[559] Custurer, Pro cult[ura] Lul[iana] ................................................................................ 4 L[ibras] 

[560] Comp[endi]o de la Hist[ori]a de Esp[a]ña ........................................ 1 L[ibra] [y] 16 s[ueldos] 

[561] Ynstit[ucione]s de Cast[ill]a ....................................................................................... 3 L[ibras] 

[562] Karhier ....................................................................................................................... 3 L[ibras] 

[563] Abog[ad]o inst[ruido] ............................................................................................. 15 s[ueldos] 

[564] Practica crim[ina]l de id ......................................................................................... 18 s[ueldos] 

[565] Orat[ione]s devot[as] .............................................................................................. 18 s[ueldos] 

[566] of[icio]s div[ino]s ................................................................................................... 18 s[ueldos] 

 

[f.9. c.1.] 

[567] Diccion[ari]o de la Academia .................................................................................. 12 L[ibras] 

[568] Roxas Alm[an]sa ........................................................................................................ 3 L[ibras] 

[569] Aleg[acione]s en D[e]r[ech]o ........................................................... 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[570] Colección de Aleg[acione]s en d[e]r[ech]o ................................................................ 6 L[ibras] 

[571] Franciosini, Di[c]cion[ari]o ital[ian]o, 2 t[omo]s ............................. 4 L[ibras] [y] 10 s[ueldos] 

[572] Elem[en]tos de todas las ciencias ...................................................... 1 L[ibra] [y] 10 s[ueldos] 

[573] Guzmán de Alfarache, 2 t[omo]s ............................................................................... 3 L[ibras] 

 

[f.9. c.2] 

[574] Maestro contador y contes, 2 t[omo]s ................................................. 1 L[ibra] [y] 4 s[ueldos] 

[575] Correspondencia de monedas, 2 t[omo]s .......................................... 1 L[ibra] [y] 12 s[ueldos] 

[576] Informes en d[e]r[ech]o, 3 t[omo]s ............................................................................ 9 L[ibras] 

[577] Arte de escribir con lámina, 3 t[omo]s ............................................... 8 L[ibras] [y] 5 s[ueldos] 

 

 

Palma, 23 de feb[rer]o de 1828 

-Estevan Trias- sigue la rúbrica.  

 

Esta es la estimación que hizo Estevan Trías, librero. Perito nombrado de común acuerdo por las 

partes, y después D. Nicolás quiso se revisase la estimación por otro Perito nombrado por su parte que 

fue Antonio Noguera tambi[é]n librero, el qual justipreció los mismos libros en dosmil ochenta y una 

libras y diez y siete sueldos según dictamen de 23 de Marzo últ[im]o y por él acordaron pasar las partes 

y lo estipularon en la últ[im]a ratificación el compromiso en poder de D. Juan Oliver y Mascaró 

Not[ario]. Son 2.081 l[ibra]s 17 s[ueldos]. 

Palma, a 15 de Abril de 1828. 

Guill[erm]o Roca 

Ber[nar]do Roca 
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IDENTIFICACIÓ I NOTÍCIA DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA 

 

[1] Guía de los forasteros en las Islas Baleares para el año.... Es tracta d’una 

publicació anual de la Reial Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País editada 

entre 1782 i 1807. 

 

[2] És impossible identificar aquests calendaris ja que al segle XVIII «a Mallorca 

com a molts altres indrets, s’hi produí una veritable riuada de calendaris i almanacs 

impresos» (Simó 1979: 49). 

 

[3] La formulació d’aquest enunciat no permet identificar el títol a què fa 

referència. 

 

[4] Les obres de l’escriptor i mestre en retòrica llatí Quintil·lià foren reeditades i 

reimpreses durant els segles XVI, XVII i XVIII. És possible que l’obra que s’esmenta en 

aquest cas fos en castellà per tal com el nom de l’autor es troba en aquesta llengua; 

podria tractar-se de: Quintiliano, Fabio. 1779. Instituciones oratorias del célebre M. 

Fabio Quintiliano traducidas y anotadas según la versión de Rollín. Imprenta de la 

Administración del Real Arbitrio de Beneficencia. Madrid. 2 volums. 

 

[5] Gelio Aulo. 1784. Noctium Atticarum ad optimas editiones collati. typ. 

Societatis. Biponti; aquesta obra també es troba en versió llatina a la biblioteca del 

filòsof i jesuïta del segle XVIII Bartomeu Pou i Puigserver (1727-1802) i en versió 

francesa a la biblioteca de l’escriptor i erudit menorquí Joan Ramis i Ramis (1746-

1819). 

 

[6] Resulta impossible identificar el títol al qual fa referència aquest enunciat. 

 

[7] Aquest enunciat coincideix amb el que posteriorment numeram com a [262]. 

Pot tractar-se de la gramàtica editada per primera vegada durant el segle XVII en dos 

volums: Pontani de societate jesu, Jacobi. 1610. Progymnasnatum latinitatis sive 

dialogorum: Apud Hieronymi Murillo. Valladolid. 

 

[8] Localitzam diverses edicions llatines del segle XVIII de l’obra del poeta llatí 

Horaci; en un sol volum: Horatii Flacci opera. 1791. Aedibus Palatinus. Parma. 

Opera rescindita et emenda; ─López. 1788. Madrid; ─De arte poetica liber. 1758. 

Typis seminarii. Villargasiae. 

 

[9] El poeta, polític i filòsof llatí Marc Tul·li Ciceró apareix també als enunciats 

numerats com a [11], [14] i [16]. Ciceró fou molt editat arreu d’Europa durant el segle 

XVIII. A l’Estat Espanyol fou divulgat per les editorials Sancha i Ibarra de Madrid, o 

Faulí i Montfort de València; és difícil saber quina de les múltiples edicions de l’obra 

en un volum posseïa Roca. 

 

[10] Podria tractar-se de qualsevol de les múltiples edicions en castellà de la 

segona meitat del segle XVIII del poeta romà Publi Virgili Maró. Una possibilitat és 

Los seis primeros libros de la Eneyda de Publio Virgilio. 1795. Editorial Montfort. 

València. 

 

[11] Ciceronis, M. Tulii. 1783. Orationes selectae. Eulaliae Piferrer. Barcelona. 
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També pot ser  Ciceronis, M. Tulii. 1792. Orationes selectae. Montfort. Valècia.  

 

[12] Franckenau, Gerard. 1744. Sacra themidis Hispaniae Arcana Jurium 

legumque ortus. Imprenta de Antonio Sancha. Madrid; aquesta obra es tornà a 

imprimir el 1780. 

 

[13] Hi ha diverses edicions en dos volums de la segona meitat del segle XVIII de 

les obres de l’escriptor barroc espanyol Francisco de Quevedo y Villegas: Quevedo, 

Francisco de. Obras escogidas de don Francisco de Quevedo y Villegas. 1757. 

Guerum & Delatour. Anvers;  ─1793. González. Madrid; ─1774. Fernando Tadeo. 

─Madrid; 1798. Viuda Aguavives. Barcelona. 

 

[14] Vegeu la nota a l’enunciat [9]. 

 

[15] Segurament es tracta d’una traducció de l’obra del ministre francès del 

segle XVIII: De Chevigny. 1736. Ciencia para las personas de cortes, espada y toga. 

Balle. València. 

 

[16] L’única edició de Ciceró del segle XVIII que porta l’expressió «en romance» 

al títol és: Cicerón, Marco Tulio. 1774. Libros de los officios, de la amicitia y de la 

senectud; con la economía de Xenophon, traducidos de latín en romance castellano 

por Francisco Thamara. Montfort. València. 

 

[17] Horacio. 1783. Horacio español o poesías líricas. Traducidas en prosa e 

ilustradas con argumentos, epítomes y notas por el padre Urbano Campos. Imprenta 

de Antonio Sancha. Madrid. 

 

[18] Encara que l’enunciat és molt genèric existeix una obra amb aquest títol 

molt coneguda, que a més es troba a la biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona: Álvarez, 

Emmanuel. 1751. Prosodia del M. R. P. Emmanuel Álvarez. Joseph Barber. Cervera. 

 

[19] Orsino, Cesare. 1636. Capricciaca macaronica. Pàdua. 

 

[20] Tertuliano, Quinto Septimio. 1789. Apología de Quinto Septimio 

Tertuliano, presbítero de Cartago, contra los gentiles y en defensa de los cristianos. 

Traducida por Pedro Manero. Benito Cano. Madrid. 

 

[21] Aquesta referència resulta impossible d’identificar. 

 

[22] Martialis. 1742. Epigrammata selecta. Imprenta de Joaquín Ibarra. Cervera.  

 

[23] Per ventura Roca posseïa el segon volum de l’obra en tres volums 

Descriptio geographica et itinerarium Hispaniae, Galliae et Italice. 1659. Utrecht. 

1659. 3 volums. 

 

[24] Torsellino, Orazio. 1609.  De particulis latinae orationes. Loqutiones 

subobscuriores gallica interpretatione quan fieri potuit commodissime dilucidantur. 

Lió.  

 

[25] Resulta difícil decidir quina d’aquestes dues referències s’identifica millor 
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amb l’enunciat: Vega Carpio,  Lope de. 1777. Arcadia. Madrid, o també Vega Carpio,  

Lope de. 1700. Arcadia de entremeses escritos por los ingenios más clásicos de 

España. Imprenta de Juan Micón. Pamplona. 

 

[26] López Sedano, Juan José.  1772. Parnaso español. Imprenta de Antonio 

Sancha. Madrid. Aquesta obra en sis volums, que inclou tragèdies espanyoles, fou 

reimpresa el  mateix any en què sortí publicada. 

 

[27] Poquelín (Molière), Jean Baptiste. 1693. L’école des femmes: comedie. 

Wetstein. Amsterdam. 

 

[28] És impossible identificar aquest enunciat amb un únic títol; altres obres del 

comediògraf llatí Terenci s’esmenten a l’enunciat [31]. 

 

[29] Segurament es tracta d’alguna de les gramàtiques de la Real Academia de la 

Lengua Española, publicades per l’editorial Ibarra els anys 1771, 1772, 1781 i 1796. 

 

[30] És difícil saber quina de les ortografies de la llengua espanyola posseïa 

Roca ja que durant el segle XVIII se’n publicaren diverses. La més coneguda és 

Ortografía de la lengua castellana compuesta por la RAE. 1741. Imprenta Real. 

Madrid; aquesta obra fou editada també per l’editorial Ibarra els anys 1770, 1775, 

1779 i 1792. 

 

[31] Del comediògraf clàssic Terenci, que també figurava a l’enunciat [28], en 

un sol volum i en llatí només localitzam Terentii. 1775. Sex comediae cum novis 

illustratae accurantae d. Rodrigo de Oviedo. Madrid. Imprenta de Antonio Sancha.  

 

[32] Aquest enunciat es pot correspondre amb diversos títols. L’obra que 

esmentam a continuació és molt coneguda i, per tant, hauria de formar part de la 

biblioteca de Roca: Cardenal de Luca. 1734. Sacrae rotae romanae decisiones 

recentissimae theatrum. Venècia. 4 volums. 

 

[33] 1744. Oráculo de la Europa consultado por los príncipes de ella sobre los 

negocios presentes. Ediciones Ezquerzo y Chávarri. Pamplona. 

 

[34] Aquest enunciat és massa genèric per poder-lo identificar amb una obra 

concreta. 

 

[35] Juvencio. 1710. Historiae societatis Jesu. Roma. 

 

[36] Aquest enunciat coincideix amb el numerat com a [98]; existeixen diverses 

edicions amb aquest títol durant la segona meitat del segle XVIII. En vuit volums 

només trobam 1569-1573. Biblia sacra hebraice, Chaldarce, Graece et latina. [s.l.]. 

 

[37] Cabanach, Pontium. 1778. Dissertatio juridica celebriores exceptiones 

complectens regulae..., Barcelona. 

 

[38] Fleuri, Claudio. 1776. Catecismo histórico que contiene en compendio la 

historia sagrada y la doctrina cristiana. Madrid. Aquesta obra també és a la biblioteca 

d’Antoni Febrer i Cardona. 
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[39] Una de les possibilitats és: 1805. Catecismo romano compuesto por decreto 

del Concilio Tridentino. Ediciones Alban. Madrid. 

 

[40] Rodríguez Campomanes, Pedro. 1775. Apéndice a la educación popular. 

Imprenta de Antonio Sancha. Madrid. 

 

[41] Pintón, José. 1760. Compendio histórico de la Religión, desde la creación 

del mundo hasta el estado presente de la Iglesia. Imprenta Real. Madrid. 

 

[42] Melchor de Santa Cruz és autor d’una Floresta española del segle XVI. A la 

segona meitat del segle XVIII trobam una ampliació d’aquesta obra: 1751. Floresta 

española [de M. de S. C.] continuada por don Francisco Asensio. Imprenta García. 

Madrid; Roca segurament posseïa aquesta segona obra ja que els llibres de literatura 

espanyola que posseeix solen ser edicions del segle XVIII. 

 

[43] Segurament es tracta de les obres de l’escriptor francès i jesuïta René Rapin 

(1627-1687): Rapin, René. 1725. Ouvres du P. Rapin. Gosse. La Haia.  

 

[44] 1775. Regula clerici ex sacris literaris SS. PP. monimentis ecclessiasticisme 

santionibus excepta opera et studio Simonis Salamo et Melchionis Gelabert. Imprenta 

García. Madrid.  

 

[45] Existeixen diverses obres que es poden identificar en aquest títol. 

 

[46] Nassón, Publio Ovidio. 1805. Metamorfoséos o transformaciones 

traducidos en castellano por Francisco Crivel. Imprenta Real. Madrid; són 4 volums 

publicats entre 1805 i 1819: els dos últims es publicaren posteriorment a la mort de 

Roca. 

 

[47] Una de les possibilitats és: Ovidi, Publi. 1718. Las metamorfosis o 

transformaciones. Ediciones Picart. Barcelona.  

 

[48] Aguera, Felipe. 1802. Poesías sagradas y místicas. Palma. 

 

[49] Rodríguez Campomanes, Pedro. 1774. Discurso sobre el fomento de la 

industria popular. Imprenta de Antonio Sancha. Madrid.; encara que l’edició que 

esmentam és en un sol volum, aquest enunciat es torna a repetir més endavant, 

concretament amb el nombre [468]. 

 

[50] Per ventura es tracta de l’obra del conegudíssim jurista romà: Lucius 

Cincius Alimentus, Fragmenta annalium graecorum, ([s.l.]: Sallusti, 1742). 

 

[51] Aquest títol va ser molt reeditat durant la vida de Roca. L’exemplar de 

l’inventari es pot correspondre amb qualsevol d’aquests: Boneta Racionero, Joseph. 

Gritos del infierno para despertar al mundo. Dedicados a quien está en pecado 

mortal. [s.d.]. Sierra. Barcelona; ─1754. Riego. Valladolid; ─1764. Campins. 

Barcelona; ─1705 i 1777. Ramírez. Madrid.  

 

[52] Pot tractar-se d’una de les dues edicions de l’obra: Palafox y Mendoza, 
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Juan. El pastor de la noche buena. 1730. Piferrer. Barcelona; 1761. Muñoz. Madrid; 

aquesta obra és en un sol volum, encara que l’inventari de la biblioteca torna a repetir 

el mateix títol en el nombre [261]. 

 

[53] Existeixen diverses edicions amb el mateix títol: Epístolas selectas del 

máximo doctor de la iglesia San Gerónimo. 1758. Jaume Osset. Barcelona; ─1758. 

Joan Solís. Barcelona. 1773. ─Barcelona. Marín; 1794. ─Madrid; 1798. Solís. 

Barcelona.  

 

[54] Aquesta obra fou molt editada durant el segle XVIII: La verdadera política 

de los hombres de distinción que tradujo del francés D. Valerio Borxa. 1727. Solís. 

Barcelona; ─1732. Solís. Barcelona; ─1753. Piferrer. Barcelona; ─1753. Martí. 

Barcelona. 

 

[55] Rodríguez, Manuel. 1610.  Bula de la Santa Cruzada y de las cláusulas y 

los jubileos y concesionarios.València. 

 

[56] Scherevelii. 1559.  Lexicon manuale greco-latinum et latino-graecum. 

Petavii. 

 

[57] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[58] Van Ras, Francisco. 1735. Veritas in medio seu. Laurentius Basilius. 

Venècia.  

 

[59] Heredoto. 1761. Historia ex editione Jacobi Gronovini. Robertus et 

Andreas Fouli. Glasgow. 

 

[60] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[61] Podria tractar-se de l’obra conegudíssima: Antonii Agustini. 1785. De 

emendatione Gratiani dialogorum. Ludou. Viena. 

 

[62] Pasqual, Antonio. 1749. Examen de la crisis del Maestro Don Benito 

Gerónimo Feijoo monge benedictino sobre el arte luliana. Mojados. Madrid. 
 

[63] L’obra de l’escriptor barroc castellà Luis de Góngora y Argote fou objecte 

de nombroses edicions durant el segle XVII; no es reedità, en canvi, al segle XVIII. En 

un sol volum només trobam: Góngora y Argote, Luis de. 1627. Obras en verso del 

Homero español que recogió Juan  López de Vicuna. Imprenta de Antonio Sancha. 

Madrid. 

 

[64] García de Salcedo y Coronel, José. 1636. Las soledades de don Luis de 

Góngora comentadas. Madrid. 

 

[65] Murillo Valverde, Pedro. 1752. Geographía histórica donde se describen 

los reynos, provincias, ciudades, fortalezas,... Ramírez. 10 volums. 

 

[66] Franciosini, Lorenzo. 1620. Vocabulario italiano e spagnolo non piu dato 

in luce... Roma. 
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[67] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[68] Joven, Juan. 1721. Agudezas traducidas en metro castellano. Román. 

Madrid. 

 

[69] Varios eloquentes libros recogidos en uno. Escriviéronlos diferentes 

autores y los intitularon Retrato político del señor Rey Don Alonso el VIII. 1700. 

València.  

 

[70] Juvenal & Persio, D. Junii Juvenalis et Aulii Persiii Flacci Satyrae, cum 

annotationibus thomae Farnabii, quibus nonnullas addidit Rodericus ab Oviedo. 

1775. Imprenta Real. Madrid. 

 

[71] Saavedra Fajardo, Diego. 1799. Empresas políticas. Idea de un príncipe 

político cristiano. Cano. Madrid. 

 

[72] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[73] Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa. 1787-1790. 

Madrid. 17 volums. 

 

[74] Agustí, Miquel «El prior». 1607. Llibre dels secrets d'Agricultura. 

Barcelona; durant el segle XVIII se'n feren, a Barcelona, catorze edicions en llengua 

castellana. 

 

[75] Les paraules «curia romana» figuren al títol de diverses obres de caràcter 

molt diferent entre elles, per la qual cosa ens resulta impossible identificar l’enunciat 

amb una d’elles. 

 

[76] Aquest enunciat i el que porta el nombre [79] coincideixen; deu tractar-se 

de Goci, G. 1515. Formularium instrumentorum et processium apostolicum. Roma. 

També podria ser: Schurener, Joham. 1494. Formularium instrumentorum ad usum 

Romanae Curae. Roma. Schurener. També la següent obra fou objecte de moltes 

reedicions durant el segle XVI: Blado, Antonii. 1547. Formularium instrumentorum et 

variorum processuum, arte tabellionatus, aliisque Tractatibus & Instrumentis. 

Antonium Bladum. Roma.  

 

[77] Aquesta obra ha estat objecte de dues edicions en pocs anys: Sigüenza, 

Pedro. Tratado de cláusulas  instrumentales, útil y necessario para Iuezes, Abogados y 

Escrivanos destos Reynos, Procuradores, Partidores y Confesores en lo de justicia 

derecho. 1594. Ibarra. Madrid; 1767. Mayoral. Madrid. 

 

[78] Gónzalez de Villarroel, Diego. 1728. Examen y Práctica de Escrivanas y 

Indice de las Provisiones que se despachan de ordinario en el consejo. Roxo. Madrid. 

 

[79] Vegeu la referència [77]. 

 

[80] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar.  
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[81] Aquest enunciat es massa genèric i resulta impossible d’identificar amb una 

obra concreta. 

 

[82] Refranes o proverbios en romance que coligió el comendador Hernán 

Cortés... 1621. Lleida. 

 

[83] Podria tractar-se de: 1788. Historia del venerable siervo de Dios don Juan 

de Palafox y Mendoza. Madrid. 

 

[84] Palafox y Mendoza, Juan. 1655. Historia Real Sagrada, luz de príncipes y 

súbditos. Fopens. Brussel·les. 

 

[85] de Jesús, Fra Tomás. 1732. Trabajos de Jesús que compuso T. de J. 

traduzidos de la lengua portuguesa por Christobal Ferreyra y Sampayo. Campins. 

Barcelona; aquesta obra fou editada diverses vegades durant el segle XVIII, sempre en 

dos volums. 
 

[86] Horozco y Covarrubias, Juan de. 1604. Emblemas morales. Alonso 

Roriguez. Saragossa.  

 

[87] Portugués, Joseph Antonio. 1764-1768. Colección general de Ordenanzas 

militares. Marín. Madrid, 10 volums. 

 

[88] Alexandrino, Apiano. 1756. Historia de todas las guerras civiles que uvo 

entre los romanos. Egma. Alcalà. 

 

[89] Barbosa, Simon. 1649. Axiomata et loca communa iuris. García. Madrid. 

 

[90] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[91] [Memorias] de la Real Academia de Buenas Letras de la Ciudad de 

Barcelona. Origen, progresos y su primera junta general baxo la protección de su 

magestad con los papeles que en ella se acordaron]. 1756. Suri. Barcelona. Aquest 

enunciat coincideix amb el que porta el nombre [318] encara que Roca no en podia 

posseir el volum segon perquè fou editat el 1868. 

 

[92] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[93] L’enunciat és massa genèric per poder-lo identificar amb un sol autor.  

 

[94] Granada, Fray Luis. 1800. Retórica. Madrid; aquesta obra també és a la 

biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona. 

 

[95] Peguera, Luis de. 1832. Práctica, forma y estilo de celebrar las cortes 

generales en Cataluña. Geroni Margarit. Barcelona; Practica criminalis et ordinis 

judicarii civilis: multis regiae audientiae declarationibus ornati. 1603. Cendrat. 

Barcelona. 

 

[96] Gallemart, Juan. 1779. Sacrosanctum oecumenicum consilium tridentinum. 

Escribano. Madrid. 
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[97] [Concordantiae bibliorum sacrorum: vulgatae editionis Sixti V Pont. Max 

jussu recognitum atque editorum], ([s.l.]: ex typographia Petri, [16..]) 

 

[98] Aquest enunciat coincideix amb el [36]. 

 

[99] Barbosae, Petri. 1622. Commentarii ad interpretationem tituli ff. de Iudicis. 

Prost Rouille. Lió.  

 

[100] Esteve, Joaquim i Belvitges, Josep. 1805. Diccionario Catalano-

castellano-Latino. Brusi. Barcelona; són dos volums, encara que el segon és de 1830, i 

per tant Roca no el pot haver adquirit. 

 

[101] Existeixen diferents edicions de: Fernández de Santaella, Rodrigo. 

Vocabularium, seu lexicon ecclesiasticum, latino-hispanicum ex sacris bibliis, 

conciliïs, pontificum, ac teologorium decretis, divorum vitis. 1770. Mayoral. Madrid; 

─1774. Mercedaria. Madrid. ─1776. Marín. Madrid. ─1789. Espinosa. Madrid. 

 

[102] Zurita, Jerónimo. 1580. Anales de la Corona de Aragón. Portonarijs y 

Ursino. Saragossa, 2 volums. 

 

[103] Segurament es tracta d’algun llibre del jurista Didaci de Baeza (1582-

1647), autor de nombroses obres de Dret canònic. 

 

[104] Carocius, Vicentius. 1592. Tractatus locati et conducti in quo de 

pensionibus, fructibus, caducitatibus, remissionibus, salariis pertractatur. Pasini. 

Venècia. 

 

[105] No localitzam cap obra sobre el tema que porti al títol la paraula 

Decisiones. Podria tractar-se del llibre conegudíssim: Nueva Planta de la Real 

Audiencia del Reyno de Mallorca. 1717. Capó. Palma. 

 

[106] Álvarez de Velasco, Gabriel. 1630. Tractatus de privilegiïs pauperum et 

miserabilium personarum. Domingo González. Madrid. 

 

[107] Lupus, Joannes Baptista. 1611. De illegitimis et de natalibus restitutis 

liberis, comentariis resolutorii, quibus de usuris et illicitis contractibus alias vulgatus 

eiusdem auctoris accessit tractatus. Ciottun. Venècia. 

 

[108] L’enunciat és massa genèric per poder-lo identificar amb un títol concret. 

 

[109] No localitzam cap obra d’Hernando Haiora y Valmisoto amb un títol que 

es pugui identificar amb el del present enunciat. L’obra més coneguda d’aquest autor 

és El arbitrio entre el Marte francés y las vindicias gallicas responde por la verdad, 

por la patria, por sus reyes. 1646. Ivan. Pamplona. 

 

[110] Castillo de Bobadilla, Gerónimo. 1759. Política para corregidores y 

señores de vassallos, en tiempo de paz y de guerra, y para los prelados en lo espiritual 

y temporal. Madrid, 2 volums. 
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[111] Segurament es tracta de Rebuffi, Petrus. 1613. Commentaria in 

constitutiones seu ordinationes regias. Lió. 

 

[112] Sobrino, Francisco. 1760-1761. Diccionario Nuevo de las lenguas 

española y francesa. Gosse. Brussel·les, 2 volums. 

 

[113] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[114] Roca podria posseir la següent obra jurídica conegudíssima: Tuscus, 

Dominicus. 1623. Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum. 

Francfurt. aquesta obra és en 8 volums. 

 

[115] Additiones legales Hispanicae ad Bibliothecam R. P. Fr. Luicii Ferraris 

per alphabeticum ordinem distributae... 1783. Marín. Madrid. 
 

[116] Ferraris, Lucius. 1795. Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, 

necnon ascetica, polemica, Rubricistica, historica de principalioribus. Imprenta Real. 

Madrid, 5 volums. 

 

[117] Alexander, Natali. 1770. Theologia Dogmatico moralis: secundum 

ordinem catechismi Concilii Tridentini. Balleoniana. Venècia. 

 

[118] Postio, Ludovico. 1645. Tractatus Mandati De Manutenendo sive 

summarissimi possessorii interim. In hac secunda editione auctus innumeris ad 

observationes additionibus. Torí. 
 

[119] Aquesta referència resulta impossible de localitzar. 

 

[120] Pitaval, Gayot de. 1798. Causas célebres é interesantes con las sentencias 

que las han decidido recogidas por Mr. Gayot de Pitaval…; traducidas del francés al 

castellano por D. Juan Sanchez. Carreras y Ramon. Màlaga. 

 

[121] Parallele du Cardinal de Richelieu e du Cardinal Mazarin. 1716. 

Guillaume Cavalier. París. 

 

[122] Aquest enunciat és massa genèric i no es pot identificar amb cap títol 

concret. 

 

[123] El pensador matritense. Semanario curioso erudito, comercial y 

económico. 1773-1776. Cases. Barcelona.  

 

[124] Podria tractar-se d'alguns volums de l'obra d’Escobar y Mendoza, Antonio. 

1652-1662. Universae Theologicae Moralis. Borde & Arnaud. Lió, 10 volums. 

 

[125] Nepeu, François. Pensamientos o reflexiones cristianas para todos los 

días del año. 1755; 1766.  Martí. Barcelona; 1764. Osset. Barcelona. 1791. Piferrer. 

Barcelona. Totes aquestes edicions són en 4 volums. 

 

[126] Álvarez de la Fuente, Joseph. 1746. Sucesión pontificia; epítome historial 

de las vidas, hechos y resoluciones de los sumos pontífices desde San Pedro hasta 

Benedicto XIII. Madrid, 8 volums. 
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[127] de Kempis, Tomás. De la imitación de Cristo y el menosprecio del mundo. 

Existeixen moltes edicions d’aquesta obra durant el segle XVIII; també forma part de la 

biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona. 

 

[128] Aquest enunciat és massa genèric per poder-lo identificar amb seguretat: 

localitzam, com a mínim, cinc autors que posseeixen una obra amb aquestes paraules 

al títol. 

 

[129] Tristany Bofill, Bonaventura de. 1701. Sacri Supremi regii senatus 

Cathaloniae decisiones. Figuera. Barcelona, 3 volums. 

 

[130] Existeixen diversos autors que tenen obres amb les paraules De 

restitutione in integrum al títol. No hi ha cap dels seus autors ni de la resta de paraules 

que formen el títol que es pugui identificar amb el terme Cala que surt a l’enunciat. 

Una possibilitat és: Oddi, Sforza. 1627. De restitutione in integrum tractatus. 

Emmenius. Frankfurt. 

 

[131] Tristany Bofill, Bonaventura de. 1677. Corona benedictina, adornada de 

lo más precioso de sus singulares prerrogativos con el esmalte de la jurisdicción 

ordinaria. Edicions Figuera. Barcelona.  

 

[132] Gali y Ramon, Jerónimo. 1682. Opera Artis nothariae theoricam simul et 

practicam. Edicions Andreu. Barcelona. 

 

[133] Resulta impossible identificar aquesta referència. 

 

[134] Alagon, Pedro de. 1692. Leges synodales Maioricensis episcopatus, 

statuae et promulgatae in synodo diocesana quam seu cathedralis ecclesia 

celebravit... Imprenta Capó. Palma de Mallorca.. 

 

[135] i [137] Aquests enunciats es poden correspondre amb més d’un títol; el 

que està clar és que es tracta d’obres jurídiques editades a Mallorca sobre el Dret 

Mallorquí que Roca havia de conèixer. 

 

[136] 1702. Colección de ordenanzas, privilegios y juramentos desde D. Jaime I 

hasta D. Carlos II y catálogo de estos. Palma de Mallorca. 

 

[138] Moll, Antoni. 1663. Ordinacions y sumari dels privilegis, consuetuds y 

bons usos del Regne de Mallorca. Imprenta Guasp. Palma de Mallorca. 

 

[139] Micalor, Blasius. 1675. Tractatus de fratibus Blasii Michalorii I. C: 

urbinatis. Venècia. 

 

[140] Resulta impossible localitzar aquest enunciat.  

 

[141] Podria tractar-se d'un dels dos volums d’aquesta obra: Corradi, Pyrrhi. 

1716. Praxis Beneficiaria et. Praxis dispensationum apostolicarum. Ed. Agrippinae. 

Colònia. 
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[142] Tiraquellus és el nom amb què és popularment conegut Andrea Tiraqueau, 

autor d’Andreae Tiraquelli Regii in senatus Parisiensi Consularii Tractatus cesante 

causa cessat effectus. 1553. I. Millis. Valladolid; De poenis legum ac consuetudinem. 

1559. Salamanca. 

 

[143] Alberti, Rafael. 1601. Manuale sacramentorum iussu illustrissimi Ionis et 

Manrique episcopi maioricensi. Guasp. Palma. 

 

[144] Es pot tractar de les obres del cardenal Francesc Albitius, teòric de la 

Inquisició: Francisci Albitius. 1683.  De inconstancia in iure admittenda... De 

inconstancia in fide.... Amsterdam. 

 

[145] Delbene, Tomás. 1680. De officio S. Inquisitionis circa haeresim cum 

bullis tam veteribus, quan recentionibus ad aendem materiam, seu ad idem officium 

spectantibus. Arnaud. Lió. 

 

[146] Les referències [144], [145] i [147] són obres del segle XVI i XVII 

relacionades amb la Inquisició. Per això, consideram lògic que l’enunciat [146] es 

refereixi també al mateix tema. Deu tractar-se de: F. Bordoni. 1683. Opera tomus 

primus quo continetur Sacrum Tribunal iudicum in causis Sanctae Fidei. Lió. 

 

[147] Paramo, Ludovico. 1598. De origine et progressu Officii inquisitionis 

eiusque dignitate & utilitate. Imprenta Regia. Madrid. 

 

[148] Aquest enunciat deu fer referència a una altra obra relacionada amb la 

Inquisició: I. Lupus de Bergomo. 1676. Nova lux in edictum S. Officii Romani cum 

elogiïs Cardinalium. Pàdua. 

 

[149] Hevia Boñalon, Juan de. 1797. Curia filípica en que se trata de los juicios 

civiles y criminales, eclesiásticos y seculares. Ediciones Ruiz. Madrid.  

 

[150] Fagnani, Prosperi. 1709. Comentaria in primum librum decretum. 

Venècia, 4 volums. 

 

[151] Malloll Caçador, Pedro Juan. 1720. Discursus Regius politico-historico, 

iuridicus de iure supraemo, tam in pace, quam in Bello. Imprenta Frau. Palma.  

 

[152] Pujades, Jerónimo. 1609. Corónica universal del Principado de 

Cathaluña: que contiene sus primeros pobladores. Hieronym Margarit. Barcelona. 

 

[153] Podria tractar-se d'alguna de les obres de Luca Pinelli, conegut teòleg de la 

Companyia de Jesús; la més editada durant el segle XVIII és: Pinelli, Luca. 1748. 

Compendio de las meditaciones más excelentes y devotas para mayor exercicio del 

verdadero christiano. Imprenta García. València. 

 

[154] Les obres del filòsof grec Aristòtil (384 aC - 322 aC) es continuen editant 

durant els segles XVII i XVIII; Roca el coneixia encara que no podem identificar quins 

títols posseïa a través de l’enunciat d’aquest inventari. 

 

[155] Diaz de Luco, Juan Bernal. 1604. Singularis et excellentissima practica 
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criminalis canonica, excomunicationis, irregularitatis, suspensiones, degradationis,... 

Imprenta Crespo. Alcalá de Henares. 

 

[156] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[157] Resulta impossible identificar aquest enunciat amb una referència única, ja 

que el llinatge Meneses pot pertànyer a diversos juristes i teòlegs prestigiosos de 

l’època de Roca. 

 

[158] de Iranzo, Ioanne Hieronymo. 1656. De protestatione et pro haerede 

gestione tractatus iuris analyticus. Imprenta Garriz. València. 

 

[159] Heringius, Joannes. 1724. Tractatus singularis de molendinis, corumque 

jure. Imprenta Metternich. Colònia. 

 

[160] Fachinci, Andrea. 1602. Controversiae juris. Cardon. Lió. 

 

[161] Berardi, Carolus Sebastiani. 1783. Gratiani canones genuini ad 

apocryphis discreti, corrupti ad amendationem... Madrid; 5 volums; el preu permet 

intuir que el taxador s’ha oblidat d’anotar el nombre de volums. 

 

[162] Espino, Diego de. 1787. Speculum testamentorum sive thesaurus 

universae iurisprudintiae. Fernandinus. Salamanca. 

 

[163] Heringius, Antonius. 1615. Tractatus de Fidejussoribus. Torí. 

 

[164] Robles, Blasius. 1667. De Repraesentatione tractatus in tres libros 

divisus. Roma. 

 

[165] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[166] Lacavalleria, Juan. 1696. Gazophilacium catalano-latinum. Dictiones 

phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens. Barcelona. 

 

[167] Comes de  Centellas, José. 1704-1706. Viriadarium artis notariatus sive 

tabellionum viretum ex odoriferis dotorum. Girona, 2 volums. 

 

[168] i [169] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar. 

 

[170] Encara que donam la referència de l’única obra que es podria correspondre 

amb el registre, resulta estrany trobar aquesta obra pietosa entre les obres jurídiques: 

Jañez de Avilés, Pablo. 1752. Prodigiosa vida de soror Angela Francisca de la Cruz. 

Valladolid. 

 

[171] Olea, Alphonsi de. 1773. Tractatus de cessione iurium et actionum. 1745. 

Lió; 1773. Barcelona. 

 

[172] Corradini, Francisco. 1742. Lexicon latinum criticum. Venècia. 

 

[173] Amostazo, Francisco. 1717. De causis piis in genere et in specie. Lió.  
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[174] Peregrino, Antonio. 1760. De fideicomminis praesertium universalibus 

tractatus cum concinnant M. Antonius Peregrinus. Zatta. Venècia. 

 

[175] Casaregis, Iosep Laurentii Mariae. 1707. Discursos legales de comercio. 

Girona; l'obra completa de Casaregis fou publicada a Venècia el 1740, en quatre 

volums. 
 

[176] Afflicto, Mattheus de. 1522. Decisiones sacri Consilii Regnum de 

Aragonia. Guilielmum de Fontaneto. Venècia. 

 

[177] Resulta impossible identificar aquest enunciat perquè es correspon amb 

massa autors. 

 

[178] la Ripia, Juan de. 1795.  Práctica de la administración y cobranza de las 

rentas reales. Ulloa. Madrid. 

 

[179] Amigant, Pedro de. 1691. Decisiones et enucleationes criminalis concilii 

seu Praxis Regii Criminalis Consilii Cathaloniae. Figueró. Barcelona, 2 volums. 

 

[180] Per la informació que dóna l'enunciat podria tractar-se de qualsevol 

d'aquestes dues obres: Langii, Josephi. 1613. Loci comunes seve florilegium rerum et 

materiarum selectarum. Argentarori; Granada, Fray Luis de. 1604. Loci comunes 

Philosophiae (sic) moralis in tres tomos digesta. Aventelium. Colònia. 

 

[181] Pignatelli, I. 1588. Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae. 

Correctionibus et annotationibus. Quintilliani Mandosij ac Petri Vendrameni. 

Venècia. 

 

[182] Cerdán de Tallada, Tomás. 1574. Visita de cárcel y de los presos. 

València. 

 

[183] Resulta impossible identificar aquest enunciat perquè hi ha massa autors 

de l’època de Roca amb aquest cognom. 
 

[184] Quevedo y Hoyos, Antonio de. 1632. Libro de indicios y tormentos, que 

contiene toda la práctica criminal y modo de sustanciar el proceso. Martínez. Madrid. 

 

[185] Encara que hi ha molts de juristes de cognom Moneta al llarg dels segles 

XVII i XVIII, resulta especialment conegut el següent: Moneta, Giampetro. 1604. De 

commutationibus ultimarum voluntatum. Lió. 

 

[186] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[187] Roca segurament coneixia les obres Ripoll, Acaci de. 1660.  De 

magistratus logiae maris antiquitate,... Barcelona;  ─1644. Regaliarum tractatus 

eminentissimo et reverendissimo alexandro Bichio Episcopo...  Barcelona; ─1617. 

Practicabilis vommentaria et quotidiana praxis... Colònia; ─1633. Variae iuris 

resolutionum. Lió. 

 

[188] Passernius, Petrus Franciscus. 1678. Problemata legalia per distinationes 
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ad concordia redacta. Plasència. 

 

[189], [190], [191], [192] i [194] La informació que donen els enunciats no ens 

permet relacionar cadascun d’aquest enunciats amb un  sol autor, ja que existeixen 

diferents teòlegs i juristes prestigiosos amb aquests cognoms. 

 

[193], [195], [196] i [197] es tracta de les obres del jurista del segle XVI: José de 

Sesse. 1626. Decisionum Sacri Senatus Regni Aragonum. Verges. Saragossa.  

 

[198] Pot ser: Díaz de Luco, Juan Bernal. 1550. Regulae Juris liber. Lió. 

 

[199] Gasparro, Gasparro. 1732. Institutiones iuris canonici. Angsburg. 

 

[200] Aquest enunciat podria tenir alguna relació amb el que porta el nombre 

[130]; diversos autors del segle XVI i XVII posseeixen obres amb el títol De restitutione 

in integrum tractatus; resulta difícil saber quin autor era a la biblioteca de Roca. 
 

[201] Pot ser: Arias de Mesa, Fernando. 1522. Variarum resolutionum & 

interpretationum Iuris. Venècia. 

 

[202] Podria tractar-se de dos volums de 1763. Diccionario geográfico o 

descripción de todos los reynos, provincias, islas,... Madrid. Ibarra, 3 volums. 

 

[203] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[204] Cadalso, José. 1796. Cartas Marruecas. Piferrer. Barcelona. ─1793. 

Imprenta de Antonio Sancha. Madrid; ─1796. Madrid. 

 

[205] Fléchier, Valentín Esprit.  1781-1784. Sermones y panegíricos traducidos 

por Don Juan Arribas y Soria. Madrid, 6 volums. 

 

[206] Bernad, Francisci. 1757. Arte de andar a caballo. Joseph de Orga. Madrid. 

 

[207] Aquesta obra de Fray Luis de Granada sembla que es publica juntament 

amb les obres completes editades a Madrid per l'editorial Imprenta de Antonio Sancha. 

Madrid, en 18 volums, entre 1786 i 1789, i per l'editorial Marín, també a Madrid, en 6 

volums, l'any 1788. 

 

[208] Bielfeld, Jacobo Federico. 1767-1801. Instituciones políticas: obra en que 

se trata de la sociedad civil y en general de todo cuanto pertenece al gobierno. 

Ramírez. Madrid; són diversos volums, el volum sisè és de 1801; a més, altres 

editorials de Madrid també han editat aquesta obra durant el segle XVIII. 

 

[209] Es tracta d’un enunciat massa genèric per poder-lo identificar amb certesa; 

hi ha també la possibilitat que es tracti de l’obra amb aquest títol de Ciceró: Ciceron, 

Marco Tulio. 1780. Epístolas o cartas de Marco Tulio: vulgarmente llamadas 

familiares. Orga. València. 

 

[210] Enunciat massa genèric per poder-lo identificar amb seguretat. 
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[211] Bosch, Andreu. 1628. Sumari, índex o epítome dels admirables y 

nobilíssims títols de honor de Cathalunya, Rosselló i Cerdanya. Lacavalleria. 

Perpinyà. 

 

[212] Trobat, Ioannis Baptistae. 1700. De effectibus immemorialis 

praescriptionis et consuetudinis: pars secunda: cum miscelanea casuum et decisionum 

in iurisprudentiae theatrum. Bordazar et Garuz. València. 

 

[213] Carranza, Alonso. 1628. Disputatio de vera humani partus naturalis et 

legitimi designatione Alphonsi a Carranza... Martínez. Madrid.  

 

[214] Diago, Francesc. 1603. Historia de los victoriosísimos antiguos condes de 

Barcelona, también se trata de la fundación de la ciudad de Barcelona y de sus 

muchos sucesos y guerras..., Comellas. Barcelona. 

 

[215] Antonio, Nicolás. 1659. De exilio sive De exilii poena antiqua et nova 

exulumque conditione et iuribus. Meursium. Anvers. 

 

[216] Durant la vida de Guillem Roca es publicaren a Mallorca un bon grapat 

d'al·legacions jurídiques que Roca com a advocat havia de tenir a la seva biblioteca. 

De fet, ell mateix n’és autor d’algunes tal i com es demostra al capítol referit a la 

biografia. 

 

[217]  De Tonduti, Pierre-François. 1671. Tractatus de pensionibus 

ecclesiasticis ad stylum curiae romanae et ad praxim Tribunalium Balliae 

accommodatus. Laur. Arnaud et Petri Bordi. Lió. 

 

[218] Aquesta referència pot tractar de les obres del jurista conegudíssim i molt 

editat durant el segle XVIII Luis de Molina. 

 

[219] Aquest autor és objecte de moltes edicions durant els segles XVI i XVIII:  

Lancelotto, Pauli. 1587. Institutiones Iuris canonici, quibus ius pontificum singulari 

methodo libris quartor comprenenditur. Lió. 

 

[220] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[221] Resulta impossible identificar aquest enunciat ja que hi ha diferents 

juristes i teòlegs molt populars durant els segles XVI, XVII i XVIII amb aquest cognom. 

 

[222] Aquest enunciat segurament coincideix amb el que porta el nombre [187]. 

 

[223] Mario Giurba és autor de diferents textos jurídics reiteradament editats 

durant el segle XVIII; la seva obra més coneguda és: Giurba, Mario. 1629. Consilia, 

sive decisiones criminalis. Albertus. Colònia. 

 

[224] i [225] Aquests dos enunciats deuen fer referència a obres pietoses i es 

poden correspondre amb diversos títols. 

 

[226] Nieremberg, Juan Eusebio. 1644. Curiosa filosofía y tesoro de las 

maravillas de la naturaleza. Lacavalleria. Barcelona. 
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[227] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[228] Deu tractar-se d’una d’aquestes dues possibilitats: Suarez, Francisco. 

1590. Summae theologiae sancta tomae cum comentaria. Alcalá. ─1789. Divi Thomae 

Aquinitatis Doctoris Angelici ordinis. Theologica summa. Madrid, 7 volums. 

 

[229] Berni, Juan Bautista. 1736. Filosofía Racional, Natural, Metafísica y 

Moral. Bordazar de Artazu. València, 4 volums. 

 

[230] Natalis, comitis, universae historiae sui temporis libri triginta ab anno 

salutis nostrae, 1545, usque ad annunm 1551. 1581. Domianum Zenarum. Venècia. 

 

[231] Llorente, Juan Antonio. 1792. Fuero juzgo o libro de los jueces. 

Hernández Pacheco. Madrid. 

 

[232] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[233] Andrés. 1755. Philosofía moral para la juventud española. Ibarra. Madrid. 

 

[234] Castell, Gerardo. 1757. Controversiae eclesiastico. Colònia. 

 

[235] Suárez de Figueroa, Cristóbal. 1618. El passagero: advertencias 

utilíssimas a la vida humana. Gerónimo Margarit. Barcelona. 

 

[236] Es podria tractar del Manlleus maleficarum o Martell de les bruixes és 

probablement el tractat més important en el context de la persecució de bruixes. 

Publicat des de 1486 a Alemanya. Llibre molt popular, de gran impacte a Espanya, per 

exemple. 

 

[237] Narbona, Juan. 1615. De apellatione à Vicario ad Episcopum bipartitus 

tractatus. Petri Roderici. Toledo. 

 

[238] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[239] Aytaa, Viglius. 1564. Commentaria in decem titulos Institutionum Iuris 

civilis. Quibus omnia pene testamentorum iura... explicantus. Iuentae. Lió. 

 

[240] Crispino, José. 1732. Escuela del gran maestro de espíritu San Felipe 

Neri. Peralta. Madrid. 

 

[241] Mallorca, Fray Cayetano de. 1746. Loseta ilustrada por la intervención 

milagrosa de la Virgen Nuestra Señora llamada vulgarmente de Loseta. 

Cerdà/Amorós. Palma. 

 

[242] Galvani, M. Aurelii. 1788. De usufructu dissertationes variae. Tibingae. 

Cottae. 

 

[243]  Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 
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[244] i [245] Roca posseïa diverses obres d’Antoni Peregrino, recollides als 

enunciats [174], [244] i [245]. És possible que la [245] equivalgui a Peregrinus, M. 

Antonius. 1760. De fideicomminis praesentium universalibus tractatus quem 

concinnavit M. Antonius Peregrinus cum remissionibus. Zatta. Venècia. 

 

[246] Oliva, Antonio. 1600. De iure fisci. Accessit brevis summa et explicatu 

iurum Regalium quae Rex Aragonum et comes carcinone exercet. Barcelona. 

 

[247] Aquest enunciat deu fer referència a alguna obra del jurista del segle XVII, 

Francisco de Amaya. 

 

[248] La informació de l’enunciat és insuficient per poder localitzar la 

referència. 

 

[249] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[250] Per aquest enunciat i pel que porta el nombre [252] vegeu la nota de 

l'enunciat [207]. 

 

[253] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[254] Hi ha massa autors coneguts de l’època de Roca amb el cognom que 

aporta aquest enunciat. 

 

[255] El títol ofereix moltes possibilitats d'interpretació, una de les quals és 

1771.  Colección de pragmáticas, cédulas y otras providencias generales expedidas 

por el Consejo Real de Carlos III. Imprenta del Reyno. Madrid. 

 

[256] i [257] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar. 

 

[258] Moreri, Luis. 1753. El gran diccionario histórico o miscelanea curiosa de 

la historia sagrada y profana, [Traducción del francés por Joseph de Miravel y 

Casadevante]. León de Francia. París, 10 volums. 

 

[259] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[260] Rollin, Charles. 1726. Traité des études. Didot. París. 

 

[261] Aquest enunciat coincideix amb el que porta el nombre [52]. 

 

[262] Aquest enunciat coincideix amb el que porta el nombre [7]. 

 

[263] Privat de Molières, Joseph. 1734-1739. Leçons de phisique contenant les 

elements de la phisique. París, 4 volums. 

 

[264] És possible que aquest enunciat es correspongui amb el que porta el 

nombre [338]. Flavi Josep és autor d'algunes obres històriques sobre l'època clàssica; 

l’única que coneixem que porta la paraula 'antiquitat[ibus]' al títol és del segle XVI: 

Josephi, Flavii. 1537. De antiquitatibus judaeorum. Gryphius. Lió. 
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[265] Nicolau, Sebastiani. 1764. Orationes habitae in Academia 

caesaraugustana. Fort. Saragossa. 

 

[266] Muratori, Luis Antonio. La devoción arreglada del christiano..., publicada 

a Madrid per l'editorial Ibarra el 1763, 1776 i 1783 i per l'editorial Cano el 1790. 

 

[267] Vila, Bernat. 1596. Reglas breus de Arithmètica ab la theorica y art pera 

invertarlas y trobarlas, axí pera las monedas de Cathalunya com altres reglas de 

diverses condicions. Cendrat. Barcelona. Aquest enunciat torna a aparèixer a la 

biblioteca com a [550]. 

 

[268] Aquest enunciat és massa genèric per poder-lo identificar clarament. 

 

[269] Ribadeneira, Pedro de. 1595. Tratado de religión y virtudes que deve tener 

el príncipe christiano para gobernar y conservar sus estados. Madrid.  

 

[270] Salomon. 1700. Consejos de la sabiduría o compendio de las Máximas de 

Salomón más necesarias al hombre para gobernarse con acierto y sabiduría. 

Barcelona. 

 

[271] Segurament aquest enunciat no es correspon amb el títol sinó amb el 

contingut del llibre o carpeta; resulta impossible d’identificar. 

 

[272] Charles d'Avenant (1656-1714) és autor de L'ami des homes, encara que 

no en localitzam cap edició francesa en quatre volums. Nicolás de Arriquibar va 

traduir l'obra en qüestió i va escriure unes Reflexiones sobre el amigo de los hombres 

en su tratado de población. 1779. Vitòria, 2 volums. 

 

[273] Martínez Comes, Benito. 1769. Arte del Romance castellano. Montfort. 

València, 2 volums. 

 

[274] Vegecio, Flavio. 1764. Instituciones militares traducidas del latín por D. 

Jaime de Viana. Ibarra. Madrid. 

 

[275] Huarte, Juan de. 1768. Examen de ingenios. Imprenta Real. Granada. 

 

[276] Boneta, Joseph. 1706. Gracias de la Gracia. Saladas agudezas de los 

Santos..., Martínez. Saragossa. 

 

[277] Navarro, Tomás. 1763 i 1767. Consulta espiritual en que un pecador 

verdaderamente arrepentido propone el infeliz estado de su alma para una buena 

confesión general. Fort. Saragossa; ─1771. Oliva. Girona; ─1771. Ramírez. Madrid. 

 

[278] Les obres del marquès Lluís Antoni de Caracciolo (1719-1803), que 

tracten sobre la moral cristiana i fan apologia del cristianisme, es publicaren i 

reeditaren a Madrid a partir de 1770; els 18 volums a què es refereix l’enunciat no 

semblen formar part d’una col·lecció, per la qual cosa resulta impossible donar-ne la 

referència. 

 

[279] Podria tractar-se d’algun dels tres volums de: Polibio. 1788-1789. Historia 
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de Polybio Megalopolitano. Traducida del griego por Don Ambrosio Ruibamba 

oficial de la Biblioteca de S. M. de Orden Superior. Imprenta Real. Madrid.  

 

[280] Estrada, Famiano. 1730. De bello belgico ab excessu Caroli V. Venècia, 2 

volums. 

 

[281] És impossible identificar aquest enunciat. 

 

[282] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[283] El fet que aquest llibre es trobi valorat en 24 lliures ens fa pensar que el 

notari s'oblidà de transcriure el nombre de volums. Segurament es tracta de: Scio, 

Phelipe. 1794-1797. La Biblia vulgata latina traducida por el P. Phelipe Scio de san 

Miguel de las escuelas pías. Cano. Madrid, 10 volums. 

 

[284] Croisset, Juan. 1775. Año cristiano o ejercicios devotos. Imprenta de 

Antonio Sancha Madrid, 18 volums. 

 

[285], [286] i [287] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar perquè 

són massa amplis. 

 

[288] Bonaglia, Juan Bautista. 1766. Breve compendio de la admirable vida, y 

preciosa muerte del B. Iuan Marinonio, Clerigo Regular Theatino, escrita en idioma 

italiano por el P. D. Iuan Bautista Bonaglia. Marín. Madrid. 

 

[289] [s.d.]. El V. P. Fr. Julián Font y Roig de la Orden de Predicadores: 

traslación de sus restos. Amengual i Muntaner. Mallorca.   

 

[290] 1766. Compendio histórico de la vida del Beato Simón de Roxas. Ibarra. 

Madrid. 

 

[291] Pot ser: 1629. Angélica vida del glorioso patriarca San Joseph esposo de 

la Virgen. Barcelona. 

 

[292] Compendio de la vida del Beato Gaspar de Bono.  Piferrer. Barcelona. 

 

[293] Noguera, Antonio. 1734. Ave María. Oración panegírica del glorioso San 

Nicolás de Bari. [s.l.]. 

 

[295] 1774. Vida de la beata Lucía de Narni, fundadora del monasterio de Santa 

Catalina de Sena en la Ciudad de Ferrara. València. 

 

[296] Alcalá, Pedro de. 1739. Obras posthumas del Venerable Siervo de Dios el 

Reverendo Padre presentado [sic] Fray Francisco Possadas del Sagrado Orden de 

Predicadores. Ortega y León. Còrdova. 

 

[297] Durant el segle XVIII i XIX trobam diverses edicions de la vida de Sant 

Antoni de Pàdua publicades a Madrid, Saragossa, Barcelona, Sevilla, etc. Es fa difícil 

saber quina d’aquestes obres tenia Roca. 
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[298] A partir de final del segle XVI es publiquen diverses biografies de Sant 

Vicent Ferrer a Barcelona i Madrid. Roca posseïa la següent obra editada a Palma: 

1740. Vida de San Vicente Ferrer..., Palma. 

 

[299] La vida de Sant Vicent de Paül fou molt editada durant el segle XIX; entre 

les edicions del XVIII coneixem: Santisimo Sacramento, Juan del. 1701. Vida de San 

Vicente de Paul, fundador de la Congregacion de la Missión escrita del fray Juan del 

Santissimo Sacramento, del Orden de San Agustín. De Bonis. Nàpols. 

 

[300] San Nicolás, Pablo de. 1734. Historia de la vida y milagros de San Nicolás 

de Bari. Peralta. Madrid. 

 

[301] Nualart, Fernando. 1780. Vida y martyrio del siervo de Dios don Pedro 

Borguny mallorquín martirisado en Argel. Roma. 

 

[302] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[303] Posadas, Francisco. 1748. Vida del glorioso Padre y Patriarca Santo 

Domingo de Guzmán. Marín. Madrid. 

 

[304] Cifre, Pere T. 1796. Vida prodigiosa y exemplar de la Venerable Madre S. 

M. Dionisia Bernarda Gómez, cofundadora. Palma. 

 

[306] i [307] Ruleno, Plácido. 1755. Vida, virtudes y milagros de la venerable y 

estática virgen sor Cathalina Thomás. Palma. ─1784. Vida de la venerable Catalina 

Tomás de Villanueva. Palma. 

 

[308] ─1757. Compendio histórico de la vida y virtudes del beato Juan de 

Ribera. València; ─1797. València. 

 

[309] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[310] Encara que desconeixem el nom de fonts d'aquest autor segurament es 

tracta de Pablo Señeri, per la quantitat d'edicions que en trobam al segle XVIII, algunes 

de les quals són fetes a Palma. En quatre volums localitzam Señeri, Pablo. 1719. El 

cristiano instruido en su ley. Discursos morales y doctrinales. Palma; ─1748. Giralt. 

Barcelona. ─1777. Blas Román. Barcelona. 

 

[311] i [312] No és possible localitzar aquestes dues referències ja que hi ha com 

a mínim dos autors molt coneguts contemporanis de Roca que són de cognom Salas i 

que són autors de cartes. 

 

[313] Aquesta informació resulta insuficient per identificar l’enunciat. 
 

[314] Encara que existeixen més obres amb aquest títol la més coneguda és: 

Nieremberg, Juan Eusebio. 1794. Diferencia entre lo temporal y eterno. Ruiz. Madrid. 

També podria ser: Boneta, José.  1768. Compendio adequado del libro de la diferencia 

entre lo temporal y lo eterno. Marín. Madrid.  

 

[315] Deu tractar-se d’alguna de les múltiples obres publicades sobre el rei de 
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Prússia, la qual cosa demostra que a la biblioteca de Roca hi havia obres sobre la 

política internacional de l’època. 

 

[316] Serra i Ferragut, Bonaventura. 1755. Glorias de Mallorca que dedica a la 

M. Ile. Ciudad de Palma. Cerdá y Antich. Palma. 

 

[317] 1750. Manual de piadosas meditaciones, en donde se manifiesta la 

necessidad que todos tenemos de practicar la oración mental... Campins. Barcelona. 

 

[318] Aquest enunciat és idèntic al que porta el nombre [91]. 

 

[319] 1789. Elogio fúnebre que en las reliquias se celebró a la gloriosa 

memoria de su difunto rey Carlos III la insigne villa de Castellón de la Plana dia 8 de 

junio de 1789 en su iglesia Fray Manuel Martín. Pla. Barcelona. 

 

[320] Eucludes. 1744. Los seis primeros libros y el undécimo y duodécimo de los 

elementos de Euclides: traducidos de nuevo sobre la versión latina. Ibarra. Madrid. 

 

[321] Bartoli, Daniel. 1744. El hombre de letras escrito en italiano por Daniel 

Bartoli de la Compañía de Jesús; y traducido aora nuevamente en castellano por 

Gaspar Sanz. Jolis. Barcelona. 

 

[322] Mendoza, Diego de. 1730. Guerra de Granada que hizo el rey Felipe II 

contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes. Cabrera. ─1766. Faulí. València; 

─1776. Montfort. València. 

 

[323] Podria tractar-se de la següent obra en tres volums que també és present a 

la biblioteca d'Antoni Febrer i Cardona: Garau, Francisco. 1711. El sabio instruído de 

la naturaleza, en cuarenta máximas políticas y morales. Juan Pablo Martí. Barcelona, 

3 volums. 

 

[324] Aristotelis. 1621. Historia general de Aves y animales. Traducida de latín 

a romance y añadida por Diego de Fernández y Mendoza. València. 

 

[325] Aquests nou volums de premsa de Mallorca han de fer referència a les 

publicacions periòdiques que es començaven a publicar al final de la vida de Roca. El 

fet que la premsa a Mallorca començàs a publicar-se de forma habitual a partir de 

1808 ens fa pensar que l’autor es va mantenir actiu pràcticament fins a l’hora de la 

mort. Segurament aquesta referència es pot identificar amb el Diario de Mallorca que 

es començà a publicar diàriament entre 1808 i 1814 o amb el Diario de Palma, que 

fou publicat diàriament, entre 1811 i 1813.  

 

[326] A continuació localitzam algunes de les obres del mestre en teologia dels 

segles XII i XIII i també jurista Gracià. La seva obra més important és el Decretum 

que a la biblioteca s’enumera com a [329]. A part del Decretum es publicaren molts de 

comentaris que hi feien referència per la qual cosa resulta difícil saber exactament a 

què es refereix aquest enunciat. 

 

[327] És difícil saber si es tracta de les obres de Nicolau o Pere  Belloni: tots dos 

són juristes prestigiosos de l’època de Roca.  
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[328] Scoppa, Niccolo Vicenzo. 1676. Theorico-practicae observationes. Ad 

rotae provincia Marchiae Decisiones Stephani Gratiani. Carolus Porsilus. [s.l.]. 

 

[329] El Decret publicat per primera vegada entre 1140 i 1142 és una de les 

obres de referència del Dret canònic. Intenta conciliar totes les normes canòniques dels 

segles anteriors, fins i tot les contradictòries. Fou vigent fins el 1917. Aquest fet ja 

justifica que se’n fessin moltíssimes edicions i que resulti difícil saber quina posseïa 

Roca; una de les possibilitats és: Grau y Suñer, José. 1759. Dissertationum in gratiani 

Decretum. Ibarra. Madrid.  

 

[330] Peguera, Luis de. 1674. Praxis civilis additio nota iuribus 

decissionibusque diversorum senatum per nobilem Accacium de Ripoll. Figuera. 

Barcelona. 

 

[331] Gregori XIII. 1573. Decretum divi gratiani totius propemodum iuris 

canonici compendium. Lió. 

 

[332] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[333] És impossible documentar quina referència correspon a aquest enunciat.  

 

[334] Virgilii, Polidori. 1524. Adagiorum lib[rum]. Basilea; aquesta és la 

primera edició d’una obra molt reeditada: Roca segurament posseïa una de les 

múltiples edicions que se’n feren durant el segle XVIII. 

 

[335] Justus Lipsius és considerat un dels erudits més coneguts del XVI. Va 

escriure una sèrie d’obres publicades algunes vegades durant el segle XVII. Resulta 

difícil saber quin títol concret formava part de la biblioteca de Guillem Roca. 

  

[336] L’autor Paulii Manutii posseeix diverses obres lexicogràfiques en llatí i en 

grec editades durant el segle XVIII. 

 

[337] Desiderio Erasmo (1467-1536) és més conegut com a Erasme de 

Rotterdam, que a part de ser notori per les seves crítiques a l’església o a 

l’escolasticisme, era elogiat per l’elegància de la seva prosa llatina. Les seves obres 

foren publicades especialment durant els segles XVI i XVII. La seva obra principal 

apareix a l’enunciat [352]. 

 

[338] L’historiador Flavio Josefo (ca. 37-ca. 100) fou molt editat i en diferents 

idiomes durant els segles XVI, XVII i XVIII. Encara que no podem saber quina edició 

exacta posseïa Guillem Roca donam la referència d’una obra que, tot i esser molt 

anterior a Roca, té un títol que es correspon exactament amb el que dóna el 

transcriptor: Josefo, Flavio. 1551. Iosepho de belo iudaico.  Martín Nucio. Anvers. 

 

[339] Calafat i Danús, Baltasar. 1727. Milicia de Jesuchristo y tercera orden de 

penitencia de Santo Domingo de Guzmán..., Frau. Palma.  

 

[340] La informació que dóna l’enunciat no permet identificar-lo amb un sol 

autor.  
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[341] Bude, Guillaume. 1532. Altera aeditio annotationum in Pandectas. Badio. 

París; existeixen altres edicions del segon quart del segle XVI. 

 

[342] Per la valoració que en fa el notari, podria tractar-se d'un dels quatre 

volums de l'obra de Diego de Barbosa anotada a l'enunciat [364].   

 

[343] Deu tractar-se d'alguna de les obres de l'historiador llatí del segle I Rufo 

Quinto Curcio sobre Alexandre Magne. 

 

[344] Podria tractar-se d’alguna de les obres del polític espanyol partidari de 

l’Antic Règim Juan Pérez Villamil y Paredes (1754-1824). Donam la referència d’una 

obra seva que fou llegida públicament a Mallorca: Pérez Villamil, Juan. 1789. Elogio 

del Rey D. Carlos III. Lo leyó Don Juan Pérez Villamil en 19 de marzo de 1789. 

Imprenta Real de Don Ignacio Maria Serrá. Palma. 

 

[345] Podria tractar-se de: Vallensis, Andrea. 1774. Vulgo del vaulx paratilla 

iuris canonici seve decretalium et Gregorii Papae IX. Tournes. Colònia. 

 

[346] Decio, Felipe. De regulis juris novissime edite in universitatis valentia 

cum nonnullis apostillis ac etiam repertorio; aquesta obra fou publicada a Lió els anys 

1525, 1545, 1560 i 1592. 

 

[347] i [348] Resulta impossible identificar aquests enunciats amb un sol títol. 

 

[349] Artiga, Francisco José. 1770. Epitome de la eloquencia española: arte de 

discurrir y hablar con agudeza y elegancia en todo genero de assumptos. Martí. 

Barcelona. 

 

[350] Durant el segle XVI existeixen diverses obres que porten al títol els termes 

‘vocabularium iuris’. Del segle XVIII, en canvi, únicament localitzam: Vicat, Béat 

Philippe. 1759. Vocabularium iuris utrisque ex variis ante editis, praesertim ex 

Alexand. Scoti, Jo. Kahl, Barn. Brissonii, et Jo Gottl. Heineccii accessionibus. 

Bousquetiana, 3 volums. 

 

[351] Maranta, Roberto. 1614. Praxis, sive de ordine iudicorum tractatus 

celeberrime. Gymniars. Colònia. 

 

[352] Erasmus, Desiderius. 1551. De conscribendis epistolis opus Des. Erasmi 

Rot.. Gryphium. Lió; existeixen moltes altres edicions del segle XVI; aquest mateix 

autor apareix a l’enunciat [337]. 

 

[353] Pot ser: Devoti, Giovanni. 1801-1802. Institutionum canonicarum libri IV. 

Editio nova. Villalpando. Madrid, són 4 toms en 3 volums. 

 

[354] Existeixen altres edicions, però en dos volums i de finals del segle XVIII 

només localitzam: López de la Huerta, José. 1799. Examen de la posibilidad de fixar 

la significación de los sinónimos de la lengua castellana,... Pereyra. Madrid, 2 

volums. 
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[355] Vinnius, Arnoldus. 1789-1790. Institutionum Imperalium. Arnoldi Vinnius 

notis illustrati / accedunt Jo. Gott. Heinecii Recitationes et Sintagmatis antiquit. 

Roman, compendium. Orga. València, 2 volums. 

 

[356] La informació d’aquest enunciat és insuficient per poder localitzar l’obra a 

què correspon.  

 

[357] L’especialista en dret canònic italià del segle XVIII Joan Baptista de Luca 

(1614-1683) és autor d’una quantitat important d’obres que assoliren gran renom. La 

referència de la biblioteca de Roca indica 18 volums; tot i això no aconseguim 

localitzar cap empresa editora que publiqui aquest nombre d’obres de Luca; per això, 

Roca no devia posseir una col·lecció sinó un conjunt d’obres de l’autor editats a 

diferents indrets europeus i per ventura en diferents idiomes. Antoni Febrer i Cardona, 

per exemple, també posseeix obres d’aquest especialista. L’enunciat numerat com a 

[32] segurament també fa referència a aquest autor. 

 

[358] Pot ser: Balmaceda, Diego. 1673. De collectis et tributis praesertim iis in 

Hispania regnis indicis. Madrid. 

 

[359] Castillo Solozano, Alonso. 1727. Quotidianarum controversiarum juris. 

Allobrogum. Colònia, 8 volums. 

 

[360] Melius, Johannespaulus. 1727. Additiones et Observationes ad Castillium 

de alimentis. Peranchov. Colònia. 

 

[361] Jaume Cancer és un jurista català del segle XVI que en les seves obres 

barreja el dret romà, el dret canònic i el dret català. És conegut com ‘Cancerii', 

'Cancerio' o 'Cancerius'. Anotam la següent referència, encara que n’existeixen moltes 

més edicions: Cancer, Jaume. 1760. Variarum resolutionum iuris caesarei pontificii et 

municipalis Principatus Cathaloniae. Barcelona. 

 

[362] Pot ser: Antúnez de Acevedo, Rafael. 1797. Memorias históricas sobre la 

legislación y gobierno de los españoles en sus colonias en las Indias occidentales. 

Imprenta de Antonio Sancha. Madrid;  aquesta obra és en un sol volum però el mateix 

autor n'escriví un apèndix que Roca podia posseir. 

 

[363] Ibáñez de Faria, Diego. 1726. Additiones, observationes et rotae ad libros 

variarum resolutionum illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci Covarrubias a Leiva. 

Baisquet. Colònia. 

 

[364] Pot tractar-se de dos volums de: Barbosa Machado, Diego. 1741-1759.  

Biblioteca lusitana, histórica, crítica e cronológica, na qual comprendre...Lisboa, 4 

volums. Un altre volum d’aquesta mateixa obra es troba enunciat al [342].  

 

[365] Barbosa, Petrus. 1737. Opera omnia cum decisionibus S. Rotae romanae 

recentissimis, Allobrogum. Colònia, 6 volums. Segurament es tracta d’una altra edició 

ja que el nombre de volums no coincideix amb el que apunta l’inventari de la 

biblioteca. 

 

[366] Hevia Boñalons, Juan de. 1776. Curia Filipica. Marín. Madrid. ─García. 
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Madrid. 

 

[367] Ambrosio Calepino (Ca. 1440- Ca. 1510) és un lexicògraf italià del segle 

XV, autor d’un diccionari molt conegut que relacionava les paraules llatines amb les 

d’altres idiomes. Les seves obres tingueren tanta difusió que la paraula 'Calepino' 

s’arribà a utilitzar com a sinònim de Diccionari de llatí. Més endavant, el lexicògraf 

Pedro de Salas (1584-1664) va revisar aquest diccionari i hi va afegir més mots. 

Aquesta obra fou publicada per primera vegada l’any 1619 i es continuà publicant 

durant tot el segle XVII. Es tracta de: Salas, Pedro de. Compendium latino-hispanum 

utriusque linguae: quo Calepini, Thesauri, Enrici Stephani, Antonii Nebrisensis, 

Nizolii, P. Bartholomaei Brabo atque omnium optimae notae authorum labores et 

lucubrationes perspicua brevitate continetur, illustrantur clarescunt. Pompelone.  

 

[368] No coneixem cap edició en quatre volums de: Salgado Somoza, Francisci. 

1626. Tractatus de Regia Protectione....Lió, 2 volums. 

 

[369] La informació de l’enunciat resulta insuficient per poder-la identificar amb 

una obra. 

 

[370] Hunnius, Helfrich Ulrich. 1675. Encyclopedia Iuris Universi. Hemanni 

Demer. Colònia.  

 

[371] Gómez Bayo. 1672. Práctica única y singular de todas las causas civiles y 

criminales, executivas..., Tournes. Lió. 

 

[372] Calepino, Ambrosio. 1550. Dictionarium quanta maxima fide ac 

dilingentia fieri potuit. Lió, 2 volums. Aquesta obra fou molt reeditada durant els 

segles XVI i XVII, sempre en dos volums. La biblioteca de Roca també esmenta aquest 

autor al nombre [367]. 
 

[373] i [374] Gutiérrez, Juan. 1587 i 1588. Consilia clarissimi iurisconsulti. 

Lassus. Salamanca, 2 volums; ─Repetitiones sex et allegationes iuris siue consilia 

plura, Belleros. Anvers. 

 

[375] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar perquè hi ha diferents 

juristes i tots molt coneguts amb aquest nom. 

 

[376] i [386] Segurament Roca posseïa les següents obres que són les més 

conegudes de Sebastiani Guazinni, especialista en dret molt divulgat i editat: 

Guazinni, Sebastiani. 1738.  Opera omnia juridica et moralia. Bousquet & Socii. 

Colònia. ─1614. Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum & reorum 

superquocumque crimini. Phaeum. Roma. 

 

[377] Hom documenta un jurista molt prestigiós i editat amb aquest cognom que 

Roca havia de conèixer: Gallerati, Paolo. 1623. De renuntiationibus tractatus. 

Iacobum Comum. Milà.  

 

[378] Peguera, Ludovici de. 1701. Pràctica, forma y stil de celebrar corts 

generals en Catalunya y matèrias incidents en aquellas. Figuera. Barcelona. 
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[379] Fontanelle, Ioannem Petrum.  1662. Decisiones Sacri Regii Senatus 

Cathaloniae. Clovet. Gènova. ─1735. Perechon et Cramer. Colònia, 2 volums. 

 

[380] Fontanelle, Ioannem Petrum. 1752. De pactis nuptialibus sive capitulis 

matrimonialibus tractatus. Cramer. Gènova, 2 volums; aquest volum també és a 

Febrer i Cardona. 

 

[381] Papae, Guy. 1602. Decisionis Guidoni Papae... per eudem ex senatus 

consultes. Frellon. Lió. 

 

[382] Graevius. 1722. Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae quo 

continetur optimi quique scriptores. Vander. Lió. 

 

[383] Fusario, Vicentino. 1633. Tractatus de substitutionibus in duas partes 

distinctus. Crispini. Colònia. 

 

[384] Peguera, Luis de. 1611. Decisionis Aureae in actu practico frequentes. Ex 

variis sacri Regii Concilii Cathaloniae conclusiones collecta. Sebastiani Mathearit. 

Barcelona, 2 volums.  

 

[385] Aquest enunciat és idèntic al que porta el nombre [394]. Roca segurament 

posseïa la Summa Artis notariae del notari bolonyès Rodolfo Rolandino. Aquesta obra 

fou editada per primera vegada a Venècia el 1485 i gaudí d'una notable difusió fins al 

segle XVII. Era coneguda com el 'Formularium' o la 'Rolandina': Rolandino de 

Passeggeri. 1583. Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphi. Venècia. 

 

[386] Vegeu [376]. 

 

[387] Vegeu la nota a l’enunciat [391]. Roca podia posseir la següent obra en 

quatre volums, desordenats en el moment de realitzar l'inventari: Socini, Mariani. 

1571. Consiliorum sev potius responsorum Mariani Socini ac Bartholomali filii 

senensium. Venècia, 4 volums. 

 

[388] Trentacinquius, Alexandrini. 1708. Practicarum resolutionum juris. 

Demen. Colònia, 3 volums; aquest mateix autor apareix al nombre [401]: entre les 

dues referències hi ha tres volums.  

 

[389] Pot ser: Benedicti, Guilielmi. 1750-1768. Instituciones ecclesiasticae. 

Venècia. 

 

[390] Juvenal, Decio Junio. 1775. Juvenalis & Auli Persii Flacci satyrae cum 

annotationibus Thomae Farnabii quibus nonnullas addidit Roderius ad Oviedo. 

Imprenta del Reyno. Madrid. 
 

[391] Vegeu l'enunciat [387]. 

 

[392] Aquesta referència és impossible d’identificar. 

 

[393] Roca havia de posseir les obres d’aquest conegudíssim jurista: Boecio, 

Anicio. 1623. De renuntiationibus tractatus. Iacobum Comun. Milà. 
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[394] Vegeu [385].  

 

[395] Hi ha diverses possibilitats: Lupi de Palacios Ruvios, Joannis. 1504. De 

iustitia et iure obtentionis ac retentionis regne Navarrae. Valladolid; ─1514. De 

beneficiis in curia vacantibus. Hispali; ─1616. Opera varia; adiectis annotationibus 

Ioannis Bernardi Diaz. Keerbergium. Anvers. 

 

[396] 1704. Constitucions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del 

capítol de Cort LXXXII, volum primer. Barcelona.  

 

[397] Pot ser es tracta d’alguna obra del següent autor de dret criminal: Deciani, 

Tiberio. 1579. Responsorum clariss. ac celeberrimi iuris utriusque consultissimi D. 

Tiberi Deciani.  Apud Hieronymum & Ioannem Zenarios. Venècia. 

 

[398] Podria tractar-se de les obres de l'escriptor i teòleg jesuïta italià Giovanni 

Stefano Menochio (1575-1655). Pot ser l'enunciat [411] fa referència al mateix autor; 

les seves obres es distribuïen per Mallorca ja que també es troben a la Biblioteca de 

Bartomeu Pou. 

 

[399] La informació és insuficient per localitzar la referència. 

 

[400] Mazzolini, Sylvestro. 1599. Summae sylvestrinae quae summae merito 

nuncupatur. Landri. Lió. 

 

[401] Vegeu [388]. 

 

[402] Podria tractar-se de l'obra en quatre parts: Bussieres Belliocensis, Ioannis. 

1661. Historiae Franciae. Lió. 

 

[403] Enunciat difícil d’identificar amb una sola referència. 

 

[404] Scaccia, Sigismundus. 1615. Tractatus appellationibus in duas partes 

divisus. Paltheniano. Frankfurt. ─1699. De Commerciis et Cambio. Venècia.  

 

[405] La informació és insuficient per poder destriar de quina obra es tracta. 

 

[406] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[407] Encara que la informació de l’enunciat és molt general Roca devia 

conèixer el següent jurista: Romano, Gasparro. 1732. Fco M. institutiones jure 

canonici. Augsburg. 

 

[408] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[409] Galterius, Joannes Paulus. 1621. Praxis tutelaris absolutissima. 

Monteveri. Nàpols. 

 

[410] Informació insuficient per poder identificar l’obra i l’autor. 
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[411] Vegeu la referència [398]. 

 

[412] Martínez, Manuel Silvestre. 1763-1768. Librería de juezes utilíssima y 

universal. Imprenta del Diario. Madrid, 4 volums. El preu, xifrat en vint-i-dues lliures, 

ens pot fer pensar que el notari s’ha oblidat de transcriure el nombre de volums. 

 

[413] La informació és insuficient per identificar l’enunciat. 

 

[414] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[415] Existeixen diverses possibilitats que es poden identificar amb aquest títol. 

 

[416] La informació resulta insuficient per poder identificar l’enunciat. 

 

[417] Encara que existeixen altres possibilitats Roca podia tenir a la seva 

biblioteca la següent obra, important i molt reeditada en quatre volums: Monacelli, 

Francesco. 1751. Formularium legale practicum fori ecclesiastici. Balleoniana. 

Venècia. 

 

[418] Gregori XIII. 1584. Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum. 

Rovillium. Lió, 3 volums. 

 

[419] Enunciat massa genèric per poder ser identificat. 

 

[420] Pot ser: Pau, Jeroni. 1549. Practica Cancellariae Apostolicae cum stylo & 

formis Romana Curia visitatis. Lió. 

 

[421] Savelli, Marco Antonio. 1733. Summa diversorum tractatuum. Pauli 

Montes. Parma, 6 volums. 

 

[422] Larrea, Juan Bautista.  1626 o 1636. Novarum Decisionum Sacri Senatus 

Granatiensis Regni Castellae. Lió, 2 volums; existeixen moltes altres edicions dels 

segles XVII i XVIII. 
 

[423] Garciae, Nicolai. 1735. Tractatus de beneficiïs. Perachon. Colònia, 2 

volums. 

 

[424] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[425] Cortiada, Miquel de. 1727. Decisiones reverendi cancellarii et sacri regii 

senatus Cathaloniae. Balleonian. Venècia, 4 volums. 

 

[426] Pareje y Quesada, Gabriel. 1643-1649. Praxis edendi sive de universa 

instrumentorum editione tam a praelatis quam a judicibus ecclesiasticis et secularibus 

ligatioriobus. Morato. Madrid, 2 volums. 

 

[427] Lagunez, Matias. 1757. Tractatus de fructibus. Tournes. Gènova; 

existeixen altres edicions dels segles XVII i XVIII.  

 

[428] Fernández de Otero, Antonii. 1750. Tractatus de officialibus reipublicae. 
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Tournes. Colònia. 

 

[429], [430] i [431] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar amb un 

sol títol. 

 

[432] Carleval, Tomás. 1768. De Iudicis... Montfort. València, 2 volums. 

 

[433] Encara que existeixen moltes altres possibilitats resulta molt important en 

la història del dret civil l’obra següent: Antonio, Nicolás. 1662. Corpus Iuris Civilis. 

Anisson. Lió. 

 

[434] Díaz de Montalvo, Alfonso. 1533. El fuero Real de España. Glosado por 

el Gregorio doctor Alfonso Díaz Montalvo... Iuan de Iunta. Burgos.  

 

[435] Díaz de Montalvo, Alfonso. 1490. Ordenanzas Reales de Castilla. 

Saragossa; trobam edicions de finals del XV, XVI i XVIII. 

 

[436] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[437] i [438] Resulta impossible identificar aquests enunciats amb un sol autor.  

 

[439] Castejon, Gil de. 1728. Alphabetum juridicum canonicum civilis atque 

politicum. Colònia, 2 volums 

 

[440] Pot ser: Valeron, Manuel Roman. 1738. Tractatus de transactionibus in 

quo integra transactionum materia theorice, ac practice, vigenti studio & justa 

methodo collecta. Bruyset. Lió. 

 

[441] Montalvo era esmentat als enunciats [434] i [435]. Aquest enunciat també 

fa referència a una de les seves obres: Díaz de Montalvo, Alfonso. 1500. Fuero Real 

de Castilla con la gloria latina de Alfonso Díaz de Montalvo. Salamanca. 

 

[442] i [444] 1777. Leyes de Recopilación y autos acordados. Marín. Madrid, 11 

volums.  

 

[443] Berni Catalá, José. 1759. Apuntamientos sobre las Leyes de Partida al 

tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores españoles y práctica moderna. 

Corradi. Madrid, 1759), 7 volums; pel preu podem deduir que el notari s’ha oblidat 

d’anotar el nombre de volums. 

 

[444] Vegeu [442].  

 

[445] Peregrinus, Marcus Antonius. 1599. De fideicomissis, praesertim 

universalibus tractatus. Frankfurt. 

 

[446] André Tiraqueau és autor de diversos tractats de dret civil que foren molt 

editats durant el segle XVI. Encara que té altres títols el més conegut és: Tiraqueau, 

André. 1561. De nobilitate et de iure primigeniorum. Frobenium. Basilea. 

 

[447] Claro, Julio. 1591. Opera omnia quae hactenus in lucem prodierunt. 
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Landry. Lió.  

 

[448] Existeixen moltes edicions dels segles XVII i XVIII de: Fauvre, Antoine. 

1765. Codex fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabandiae Senatu 

tractatarum. Nàpols, 2 volums. 

 

[449] Major et Llompart, Josep. 1733. Turris davidica Maria sua in conceptione 

contra Babylonicam epice erehebentur conatu propio. Martí. Barcelona. 

 

[450] Ciarlini, Giambattista. 1670. Controversiarum forensium iudicoru. Borde. 

Lió. 

 

[451] Autoridad en dret, que apareix citada en molts volums de l’època, sense 

esmentar-ne la font primària. 

 

[452] Encara que aquest cognom permet moltes possibilitats, pensam que es 

tracta de la següent obra que també es troba a la biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona: 

Bartoli, Saxoferratei. 1546. Consilias quaestiones et tractatus. Lió.  

 

[453] Amato, Antonino. 1658. Variae resolutiones iuris, forenses et 

practicabiles. Huguetan. Lió. Huguetan. 

 

[454] Pot ser: 1742. Ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de 

Catalunya. Barcelona. 

 

[455] Aquesta referència, pel lloc on està ubicada, ha de pertànyer a un jurista. 

Resulta impossible d’identificar perquè existeixen massa possibilitats. 

 

[456] No localitzam l’obra però sí comentaris a aquesta com: 1578. Abbatis 

Panormitan commentaria, in tertiam secundi decretalium libri partem quampliruim... 

Venècia.  

 

[457] Paz, Cristóbal de. 1671. De tenuto seu interdictio et remedio possessorio 

summarissimo. Lió. 

 

[458] Paz, Cristóbal de. 1790. Praxis ecclesiastica. Madrid. 

 

[461] Peláez de Mieres, Melchioris. 1735. Tractatus majoratuum et 

melcorationum Hispaniae. Servant. Lió, 2 volums.  

 

[462] i [463] Aquests enunciats resulten impossibles d’identificar. 

 

[464] Covarrubias de Leyva, Diego. 1765. Practicarum questionum. Liber unus 

in duos tomis divisus ellaborato a D. Josepho Berni. València, 2 volums; aquest llibre 

també figura a la biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona. 

 

[465] Saxoferrato, Bartolo. 1604. Bartoli a Saxoferrato, omnium iuris 

interpretum antesignani commentaria. Venècia; aquesta obra és en 10 volums, per la 

qual cosa es pot correspondre amb la de la biblioteca de Roca. 
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[466] Nicolás, Antonio. 1773. Cartas de D. Nicolás Antonio y Don Antonio de 

Solís. León de Francia. 

 

[467] Comazzi, Juan Bautista. 1726. Discursos políticos y morales deducidos de 

la historia de los emperadores romanos. González. Madrid, 2 volums. Del mateix 

autor s'edita al 1744. La mente del sabio. Ferrer. Saragossa, que fou prohibida el 1747.  

 

[468] Vegeu l'enunciat [49]. 

 

[469] Durant la segona meitat del segle XVIII es realitzaren moltíssimes edicions 

de les poesies del poeta i dramaturg barroc espanyol Lope de Vega y Carpio (1562-

1635). 

 

[470] Mut, Vicente. 1694. Arquitectura militar. Oliver. Palma. 

 

[471] Torneux, Nicolás de. 1772. Instrucciones christianas sobre el sacramento 

del matrimonio y sobre las ceremonias con que la iglesia le administra. Aznar. 

Madrid; ─1774. Barcelona. 

 

[472] Monton, Bernardo. 1760. Secretos de Artes liberales y mecánicas: 

recopilados y traducidos por varios y selectos autores que tratan de phísica. Martí. 

Barcelona. 

 

[473] Al segle XVIII i en quatre volums trobam les següents edicions: Cervantes, 

Miguel de. 1771. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ibarra. Madrid; 

─1777. Sancha. Madrid; ─1777-1778. Martín. Madrid. ─1780. Real. Madrid.  

 

[474] Resulta impossible saber quina gramàtica concreta de les moltes franceses 

editades era a la biblioteca de Roca. 

 

[475] En tres volums: Tissot, Samuel Auguste. 1763. Avisso al popolo in torno 

alla sanità. 

 

[476] Corachan, Juan Bautista. 1747. Avisos del Parnaso. Los publica a 

expensas de la Academia Valenciana don Gregorio Mayans y Siscar. Bordazar. 

València. 

 

[477] Contreras, Antonio de. 1736. El mayor fiscal contra Judios. Barrios. 

Madrid. 

 

[478] Solís y Ribadeneyra, Antonio de. 1766. Historia de la Conquista de 

México, Barcelona: Imprenta de los Carmelitas Descalzos.  

 

[479] El jesuïta espanyol José Francisco de Ysla de la Torre y Rojo (1703-1781) 

és autor de Papeles crítico-apologéticos (1726), El tapabocas (1727), les Cartas de 

Juan de la Encina (1732), Juventud triunfante (1727), i Día grande de Navarra 

(1746). Qualsevol d’aquestes obres podia ser a la biblioteca de Roca. 

 

[480] Vega, Lope de. 1646. Pastores de Belén. Gasch. València. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Encina
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[481] Les obres de Miquel Verí foren traduïdes pel poeta i religiós mallorquí 

Antoni Oliver. L'entrada corresponent a Verí, 'verino' del Manual de Palau, ens remet 

a Oliver, qui figura com a autor d'una 1746. Rethorica institutionis epitoma in cratiam. 

Guasp. Palma.  

 

[482] Resulta impossible identificar aquest enunciat perquè existeixen massa 

possibilitats.  

 

[483] Una possibilitat és: Pou, Onofre. 1575. Thesaurus puerilis ubi quae de 

rebus domesticis latine scire oportet in Valentinorum et Gotholanarum gratiam 

praeposta vulgari lingua. Huete. València.  

 

[484] Pomey, François Antonie. 1701. Novus candidatus rethoricae: altero se 

candidior non Aphtonii solum progymnasmata ornatius. Pech. Tolosa. 

 

[485] i [486] El mateix autor surt a l’enunciat [8]. Una possibilitat és Horatii. 

1757. Horatii Flacci et M. Val. Martialis carmina selecta ad usum classis Rhetoricae. 

 

[487] Phedro. 1789. Fábulas latinas de Phedro. Urrutia. Madrid; l’obra s’edita 

reiteradament entre 1770 i 1790. 

 

[488] Ferrer, Miquel, Summa Retórica, l'edició no porta data però és dels 

primers anys del segle XIX.    

 

[489] Barruel. 1812. Compendio de las memorias para servir a la historia del 

jacobinismo por el abad Barruel. Villafranca del Bierzo, 2 volums. Aquesta obra 

també és a la biblioteca d’Antoni Febrer i Cardona.  

 

[490] Sturn, Chistoph Christian. 1794. Reflexiones sobre la naturaleza o 

consideraciones de las obras de Dios en el orden natural. Cano. Madrid, 4 volums. 

 

[491] Cabrera Núñez de Guzmán, Melchor de. 1683. Idea de un abogado 

perfecto: reducida a práctica: deducida de reglas y disposiciones del derecho. 

Eugenio Rodríguez.  

 

[492] Romà y Rosell, Francisco. 1768. Las señales de la felicidad de España y 

los medios para hacerla eficaces. Madrid. 

  

[493] Colonia, Domingo de. 1725. De Arte Rethorica. Marelli. Milà; existeixen 

altres edicions. 

 

[494] Condillac, Abad de. 1784. La lógica, ó los primeros elementos del arte de 

pensar. Joachin. Madrid. 

 

[495] Enunciat impossible d’identificar. 

 

[496] Pot ser: Boileau, Nicolás. 1768. Oeuvres. París; ─1775. Oeuvres de 

Boileau. Amsterdam.  

 

[497] Pomey. 1768. Epítome de la Historia fabulosa de los dioses sacado del 
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Pantheon Mithico del P. Pomey del P. Gautruche. Pamplona. 

 

[498] De Campistron, Jean Galbert. 1750. Oeuvres de monsieur de Campistron. 

Compagnie des Libraries. París.  

 

[499] Existeixen moltes possibilitats que es poden correspondre amb aquest 

enunciat. 

 

[500] Lacombe de Prezel, Honoré. 1761. Dictionnaire du citoyen. Grange. París. 

 

[501] 1760. L’agronome: dictionnaire portatif du cultivateur, contenant toutes 

les connoissances nécessaires pour gouverner les biens de Campagne. Didot et alter. 

París. 

 

[502] 1768-1778. Parnaso español, colección de poesías escogidas de los más 

célebres poetas castellanos. Ibarra. Madrid, 9 volums. 

 

[503] És impossible identificar aquest enunciat ja que existeixen moltes 

possibilitats. 

 

[504] Caraccioli, Louis-Antoine. 1775. La vie du pape Clément XIV- 

Ganganelli. París. A  l’enunciat hi ha una obra d’aquest mateix autor. 

 

[505] 1769. Las costumbres de los israelitas, escritas en francés por el Abat 

Claudio Fleuri, traduccion española por D. Manuel Martínez Pingarrón, presbítero y 

bibliotecario de S. M. Barcelona, 2 volums. 

 

[506] Fleury, Claudio. 1776. Catecismo histórico que contiene en compendio la 

historia sagrada y la doctrina cristiana. Madrid, 2 volums; existeixen moltes altres 

edicions. 

 

[507] Fenelon, Françoise. Las aventuras de Telemaque: fils d'Ulyse. Madrid.  

 

[508] i [509] Aquests enunciats podrien fer referència a Homere. 1783. Odyssée, 

Yllyade, Batrachomiomachie. París, 8 volums. Trobam aquesta referència entre les 

lectures de Joan Ramis i Ramis (Carbonell 1977: 37). 

 

[510] Vegeu l'enunciat [10]. 

 

[511] Caraccioli, Louis Antoine de. 1776. El idioma de la Religión contra los 

sectarios de la incredulidad. Madrid.  

 

[512] Bossuet, Jacques Bénigne. 1711. Oraciones fúnebres. 

 

[513] Saavedra Fajardo. 1759. República literaria. Madrid. ─1768. Obra 

póstuma. València; amb aquest mateix títol es feren edicions a Madrid el 1778, 

Madrid el 1779, València el 1772 i  Madrid el 1790.  

 

[514] Existeixen altres edicions: Félix M. Samaniego. 1796. Fábulas en verso 

castellano, Cano. Madrid. 



 512 

  

[515] Presle, Begue de. 1776.  El conservador de la salud. Marín. Madrid. 

 

[516] Tesauro, Emanuele 1770. Filosofía moral derivada de la alta fuente del 

grande Aristóteles Stagirita. Ibarra. Madrid.  

 

[517] Resulta impossible identificar aquest enunciat. 

 

[518] Resulta difícil identificar aquest enunciat. 

 

[519] Guyton de Morveau, Louis Bernard. 1768. Tratado de la Educación 

Pública, con la planta de un Colegio según los principios que se establecen en esta 

obra. Ibarra. Madrid.  

 

[520] Gracián de Antisco, Lucas. 1603. Galateo español. De lo que se deve 

hazer y guardar en la común conversación para ser bien quisto y amado de las gentes. 

Sánchez & Martínez. Valladolid. 

 

[521] Muñoz, Antonio. 1769. Discurso sobre Economía Política. Ibarra. Madrid. 

 

[522] Existeixen diferents possibilitats, una de les quals és: 1770. Oraciones y 

meditaciones para la santa misa. Barcelona.  

 

[523] Iriarte, Tomás de. 1782. Fábulas Literarias. Imprenta Real. Madrid.  

 

[524] Iriarte, Tomás. 1787. Colección de obras en verso y en prosa. Cano. 

Madrid.  

 

[525] Cerdán, Pablo. 1730. El nuevo maestro contador, que da las cuentas 

hechas por años, meses y días, por precio de libras, sueldos y dineros. Real Convento 

de Santo Domingo. Palma. 

 

[526] Resulta impossible localitzar aquesta referència. 

 

[527] Martínez Montiño, Francisco. 1797. Arte de cocina, pastelería, 

vizcochería y conservería. Doblado. Madrid. 

 

[528] Roca podia posseir alguns volums de: Pujades, Jerónimo. 1775-1777. 

Semanario histórico erudito. La corónica universal del Principado de Cataluña. 

Martí. Barcelona, 7 volums. 

 

[529] Metastasio, Pietro. 1791-1793. Opere del signor Abate Pietro Metastasio: 

con dissertazioni osservazioni e citazioni. Franchelli. Gènova. 

 

[530] Les obres de l’erudit i assagista il·lustrat espanyol Benito Jerónimo Feijoo 

(1676-1764) foren editades reiteradament durant el segle XVIII. Resulta difícil 

localitzar els títols concrets que són a la biblioteca de Roca. 

 

[531] García Malo, Ignacio. 1792. Voz de la Naturaleza o colección de 

anécdotas curiosas e interesantes. Castillo. Madrid.  
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[532] Podria tractar-se de qualsevol d'aquestes dues obres: Chumacero Carrillo, 

Juan. 1633. Memorial de su Magestad Católica el Rey D. Felipe IV. Madrid; 

Chumacero Sotomayor, Juan. 1622. Memorial del pleyto que trata con el Duque de 

Uzeda. Madrid. 

 

[533] Feijoo, Benito Jerónimo. 1726. Respuesta a los doctores Martínez 

Aquenza y Ribera. Mojados. Madrid. 

 

[534] 1784. Memorias de la Real Sociedad Mallorquina de Amigos del País. 

Sarrá y Frau. Palma. 

 

[535] Tissot, Samuel Auguste. 1795. Aviso al pueblo, a los literatos y a las 

personas de vida sedentaria sobre su salud. Fernández. Madrid. 

 

[536] Roca podia posseir algun dels nou volums de la següent obra: Brisson, 

Mathurin Jaques. 1796-1802. Diccionario universal de física; traducido al castellano 

y aumentado, Benito Cano. Madrid. 

 

[537] Resulta impossible identificar aquesta obra. 

 

[538] Mongitore, Antonino. 1724. L’atto pubblico di fede celebrato nella città di 

Palermo à 6 Aprile 1724...Epiro. Palerm.  

 

[539] Eimeric, Nicolau. 1595. Directorium Inquisitorum. Zalterium. Venècia 

 

[540] Veleyo, Cayo. 1600. Historia romana ad Viniciumcos/ cum 

animadversionibus Iusti Lipsii. Plantiniana. Anvers. 

 

[541] i [542] Ha resultat impossible identificar aquests enunciats. 

 

[543] 1724. Representación político legal que hace a Felipe V, Don Juan 

Antonio Ahumada para que se sirva declarar...Madrid. 

 

[544] Les obres de l’assagista i escriptor del Segle d’Or espanyol Baltasar 

Gracián y Morales (1601-1658) foren molt editades durant la segona meitat del segle 

XVIII i quasi sempre en dos volums; resulta difícil saber quina edició posseïa Roca. 

 

[545] Tos i Urgelles, Jaume. 1784. Tratado de Cabrevación según el derecho y 

estilo del Principado de Catalunya. Martí. Barcelona. 

 

[546] Luzán, Ignacio de. 1737. La poética o reglas de la poesía en general y de 

sus principales especies. Revilla. Saragossa. 

  

[547] Piquer, Andrés. 1745. Física moderna, racional y experimental. García. 

València. 

 

[548] Muñoz, Juan Bautista. 1793. Historia del Nuevo Mundo. Ibarra. Madrid. 

 

[549] Terreros y Pando, Esteban. 1758. Paleografía española que contiene todos 
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los modos conocidos que ha habido de escribir en España. Ibarra. Madrid. 

 

[550] Vegeu l'enunciat [267]. 

 

[551] Jovellanos, Gaspar Melchor de. 1795. Informe de la Sociedad Económica 

de esta corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria. 

Sancha. Madrid. 

 

[552] López, Tomás. 1757. Atlas geográfico del Reino de España e islas 

adyacentes con una breve descripción de sus provincias y Portugal. Sanz. Madrid.  

 

[553] i [554] Resulta difícil identificar aquests enunciats. 

 

[555] Morell, Joseph. 1684. Poesías selectas de varios autores latinos 

traducidas en verso castellano e ilustradas con notas...Moyà. Tarragona.  

 

[556] Calderón de la Barca, Pedro. 1759. Autos sacramentales alegóricos y 

historiales. Fernández. Madrid, 6 volums. 

 

[557] Pot fer referència a: Semanario económico, instructivo y comercial, 

publicat setmanalment entre 1789-1791, 1805, 1806-1808, 1809-1810 i 1811; 

Semanario económico que publica la Real Sociedad de Amigos del País, editat a 

Palma entre 1810 i 1820; Semanario cristiano-político de Mallorca, publicat entre 

1812 i 1814; Diari de Buja, del qual es publiquen nou números entre 1812 i 1813; i 

Aurora patriótica mallorquina, entre 1812 i 1813. 

 

[558] Aquesta referència pot demostrar que Guillem Roca podria haver heretat 

part dels llibres del seu pare, el notari Nicolau Roca i Mora, i del seu oncle, Joan 

Baptista Roca Mora. Aquests poemes segurament s’han perdut. 

 

[559] Custurer, Jaime. 1700. Disertaciones históricas del culto inmemorial del 

beato Raymundo Lulio. Capó. Palma. 

 

[560] Iriarte, Pedro. 1749. Compendio de la Historia de España. Marín. Madrid. 

 

[561] Berni y Catalá, José. 1772. Carta de advertencias de D. Ignacio de Asso y 

del Rio, y de D. Miguel de Manuel y Rodríguez, sobre las instituciones del Derecho 

civil de Castilla. Dolz. València. 

 

[562] Resulta impossible localitzar aquesta referència. 

 

[563] Berni y Catalá, José. 1738. El abogado instruido en la práctica civil de 

España. Navarro. València. 

 

[564] Berni y Catalá, José. 1749. Práctica criminal con notas de los delitos y sus 

penas y circunstancias que las agravan. València. 

 

[565] i [566] Aquests enunciats resulten difícils de localitzar perquè es poden 

correspondre amb infinitat de títols. 
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[567] Real Academia Española. 1726. Diccionario de la lengua castellana. Real 

Academia Española. Madrid. 

 

[568] Altres obres d’aquest mateix autor foren editades a Madrid durant el segle 

XVIII. Una possibilitat és Rojas y Almansa, José Manuel. 1755. Tractatus unicus de 

incompatibilitate & repugnantia possendi plures majoratus aeque natura. Marín. 

Madrid: Marín. 

 

[569] i [570] Enunciats difícils d’identificar. 

  

[571] Franciosini, Lorenzo. 1735. Vocabulario italiano e espagnolo y espagnolo 

e italiano. Venècia, 2 volums.  

 

[572] Copin, Miguel. 1784. Definiciones y elementos de todas las ciencias. 

Aznar. Madrid. 

 

[573] Alemán, Mateo. 1736. Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache. 

Marín. Madrid, 2 volums. 

 

[574] Aquest enunciat ja havia aparegut amb el nombre [525]. 

 

[575] 1777. Correspondencia de la Moneda de Cataluña a la de Castilla y la de 

Castilla a la de Cataluña. Àngela Maria Martí. Barcelona. 

 

[576] Aquest enunciat resulta impossible d’identificar. 

 

[577] Olot, Luis de. 1766. Tratado del origen y arte de escribir bien: ilustrado 

con veinte y cinco láminas. Oliva. Girona. 
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