
Jaume Roig 
(cap a 1400, ¿València? - Benimàmet 1478) 

 

 

1.La seua vida 
 
Els orígens familiars de Jaume Roig,com tants altres clàssics valencians, el 

relacionen amb Catalunya.El seu besavi nasqué a Mataró i s’establí a València a 
començaments del segle XIV, i fou jurat de la ciutat. El seu avi Pere Roig, notari 
de professió, va ser síndic de València i administrador de l'hospital de Sant 

Llàtzer. El seu pare, el metge Jaume Roig anomenat "lo vell",fou conseller de la 
ciutat i examinador de metges. Fou metge de la reina Maria, esposa d'Alfons el 

Magnànim. El 1441 Jaume Roig ja estava casat amb  Isabel Pellicer amb qui va 
tenir sis fills que el van sobreviure, tres xics i tres xiques,la meitat dels quals  

van vestir els hàbits. La seua esposa va morir el 1459, i a l'Espill s'hi refereix 
com a difunta. 

 
2.”L’Espill” 
a.Estil,gènere, mètrica i llenguatge 
 
Roig va escriure L’Espill a Callosa d’En Sarrià, entre 1459 i 1460, a casa d’un 
nebot,Baltasar Bou,que l’acollí quan fugia de la pesta.La seua dona, Isabel 

Pellicer,era ja morta. 
L’Espill es compon de 16.357 versos de quatre síl.labes,que rimen per 

parelles.D’una banda,és una genialitat mètrica,però d’altra,tractant-se d’un text 
narratiu,la seua lectura és bastant difícil. L’estil és satíric, caricaturesc, realista 
i, de vegades, cau en la cruesa i la procacitat. Roig presumeix d’haver escrit la 

seua obra en la llengua més popular, la dels llauradors de l’Horta de València. 
L’escriu en 

 
 noves rimades, versos apariats, dialogats, amb 



comediades, 
aforismals 
façessials, 
no prim scandides 
al pla teixides 
de l’algemia 
e parleria 
dels de Paterna, 
Torrent,Soterna, 
prenent manobra 

aforismes,  comptant les síl.labes, 
teixides recorrent  a la llengua 
dels de Paterna, orrent,Soterna,i 
a la mescla d’àrab i valencià dels 
moriscos  de l’Horta. 

 
Jaume Roig planteja una història ben senzilla.Un protagonista narrador,  en 
primera persona, s'adreça a un nebot per explicar-li com l'han maltractat  les 
dones al llarg de la seua dissortada vida. Es tracta de convèncer el nebot de la 

maldat —natural i voluntària— de les dones i aconseguir que el jove, seguint els 
seus consells, se n'allunye i evite així els patiments que ell ha sofert. 

 
Quant al gènere, se l’ha relacionat amb la “maqama”, gènere àrab en prosa 
rimada, on un sol protagonista viu una sèrie d’episodis. Es diu que L’Espill 

influí sobre la picaresca castellana posterior, com ara en “El lazarillo de 
Tormes”. 

 

b.Parts 
 

L’Espill  consta d'un prefaci i de quatre llibres que, al seu torn, es divideixen en 

quatre grans parts. 
En el prefaci el narrador fa tota una declaració de principis, ètics i estilístics. 

En el primer llibre, De sa joventut,coneixem el protagonista, que parla 
sempre en primera persona, i explica ara la seua infantesa. Orfe de pare i 
foragitat de sa casa per la seua mare, es veu obligat a guanyar-se la 

vida.Emprén un viatge aventurer a través de Catalunya primer i per França en 
segon lloc.Finalment s’instal.la a París, ja ric gràcies als diners que ha fet, on 

participa de la vida cavalleresca. 
El llibre segon, De quan fon casat, narra els successius fracassos 
matrimonials del protagonista, primer amb una donzella que al final va resultar 

que no ho era, després amb una viuda, en tercer lloc amb una novícia i, 
finalment, explica l'intent frustrat de casar-se amb una “beguina”, una dona 

que vivia sota certa regla, dedicada a la devoció i a obres de pietat, sense 
pertànyer a cap orde religiosa. 
En el llibre tercer, De la lliçó de Salomó, el protagonista, desesperat per no 

poder trobar una dona adequada, pretén casar-se amb una parenta seua. És 
aleshores quan se li apareix en somnis Salomó,el savi bíblic més significatiu, el 

qual profereix una llarga invectiva contra les dones que il.lustra amb exemples 
bíblics.Les seues 700 esposes i 300 concubines li han donat certa experiència. 
Al llibre quart, D'enviudat, el protagonista, decidit a fer cas a Salomó, 

després d'un pelegrinatge per diversos monestirs catalans, es retira a València i 
duu una vida de pietat, totalment apartat de les dones. Al final, però, s'hi 

reconcilia i en salva dues de la crítica general: la Verge Maria i la dona de 
l'autor, Isabel Pellicer, que ja era morta i que elogia dient que pel seu 
comportament virtuós i exemplar "a tots paria més hom que dona". 



 
 

c.Temes 
 

Misogínia 
El primer tema que destaca en l'Espill és la seua misogínia contundent. Des del  

segle XIII existia a la literatura en llengua vulgar un debat que sobre la condició 
femenina, amb autors que escrivien a favor de les dones i d'altres que hi 

escrivien en contra. La misogínia és, doncs, un tema literari d'èxit assegurat. 
Comicitat 
La misogínia de l' Espill és tan exagerada que havia de provocar per força la 

rialla en el públic contemporani. I aquesta és la gràcia de l'obra, que està 
escrita de manera que els seus despropòsits fan riure. L'Espill és una comèdia, 

en el sentit medieval del terme, és a dir, una obra escrita en un llenguatge 
col·loquial i protagonitzada per personatges de baix nivell que comença 
malament i que acaba bé.  

La realitat quotidiana i l'element burgès 
L'Espill es desenrotlla narrativament a través de dos plans: l'un, el de les 

aventures imaginades del protagonista, i l'altre, el realista, el pla on són 
descrits els diversos escenaris que emmarquen l'acció. Aquest segon pla és el 
que ens revela un autèntic temperament de novel·lista. Roig excel·leix en 

l'observació de la realitat de la seua època i, en descriure-la, sovint la sotmet a 
un procés de deformació grotesca. Paral·lelament, i en relació amb aquesta 

deformació, l'autor no negligeix els detalls més desagradables i fins i tot 
repugnants. Les descripcions assoleixen una vivesa i una expressivitat 
extraordinàries. 

 
Medicina 

Jaume Roig no amaga la seua condició de metge a l'Espill. Hi parla de 
medicaments, de malalties, de metges, de pacients,d'experiències personals 

com a professional de la medicina... i del cos de les dones vist com el descrivien 
els tractats mèdics del seu temps. Les dones hi existeixen només en funció de 
la procreació, i per això el cos de les dones és analitzat a partir de la 

menstruació, el semen femení, el coit, l'embaràs, el part o la lactància. 
 

El lèxic 
Jaume Roig no amaga la seua condició de metge a l'Espill. Hi parla de 
medicaments, de malalties, de metges, de pacients,d'experiències personals 

com a professional de la medicina... i del cos de les dones vist com el descrivien 



els tractats mèdics del seu temps. Les dones hi existeixen només en funció de 

la procreació, i per això el cos de les dones és analitzat a partir de la 
menstruació, el semen femení, el coit, l'embaràs, el part o la lactància. 

Una basta cultura 
L’Espill  és un enorme retaule de la cultura medieval. Jaume Roig hi exhibeix 
considerables coneixements, no sols de medicina (el seu camp professional) i 

de farmacopea, sinó també de jurisprudència, de teologia, d'història sagrada, 
antiga i coetània... a més, per descomptat, de mostrar familiaritat amb una 

enorme quantitat d'obres de la tradició antifeminista.  
 

3. La reació femenina:Vita Christi de Sor Isabel de 
Villena. 
 

 
 
Abadessa del convent de la Trinitat de València, redactà una “Vita 
Christi”(Vida de Jesucrist,1497), per a matèria de lectura i reflexió de les 
monges. En contra de la misogínia en voga, Sor Isabel de Villena ressalta el 

valor moral de la dona. Està escrit en un valencià molt popular. Ressaltant el 
paper cabdal i la importància de les dones en la vida de Jesús, no dubta a 

recórrer a evangelis apòcrifs o a tradicions pietoses. Es diu que pot ser una 
resposta a L’Espill de Jaume Roig. 
 

 

 
 


