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Sobre aquesta època es va produir un fort debat sobre les virtuts i els vicis de                

les dones, que van produir una sèrie de tòpics a favor de les dones i en contra                 

de les dones, aquest debat va produir una llarga sèrie de producció literària i              

artística, com per exemple el Corbaccio de Giovanni Boccaccio, una obra           

antifeminista que és una de les principals obres que va influir a l’Espill de              

Jaume Roig, altre obra destacable va ser Lo somni de Bernat Metge. També es              

van produir una sèrie de obres a favor de les dones com La ciutat de les                

dames. Un altre aspecte destacat de l’Espill es la veneració a la Mare de Déu i                

es basa en la idea de la vida ascètica allunyada del sexe femení. 

En aquesta obra també es dóna una visió positiva sobre la medicina            

escolàstica practicada per metges cristians i critica tots els professionals que           

han emprat un model obert d’ensenyament (dones i jueus) i les dones que             

utilitzaven altres mètodes poc ortodoxos com les curanderes, les         

nigromàntiques, etc. 

’’Així mateix, la visió que manifesta el text del cos de les dones s’adequa              

completament al que diuen els tractats mèdics dels temes relacionats amb la            

sexualitat femenina i la procreació’’. (Antonia Carrè, 2008) 

‘’Si algú les reprèn, les instruccions, les reprensions, tot ho refusen! Saben            

excusar molt bé els seus vicis estimats, en canvi, especulen sobre els pecats             

dels altres, fins i tot quan es confessen se n’atribolen: en saben expressar totes              

les circumstàncies, en passen ànsia, però dels seus no es dolen!’’ (Jaume            

Roig, L’Espill) 

A part de ser una obra antifeminista L’Espill no va ser atractiva a la seva època,                

per això ja que va utilitzar els mateixos arguments i tòpics de sempre, una de               

les raons més atractives de l’Espill és la seva estètica i comicitat.  



 

L’Espill es narra en primera persona amb un clar sentit didàctic, ja que busca              

integrar al lector en l’obra, de manera que senti les experiències del            

protagonista com seves i així adoctrinar al lector.  

Les rimes de l’Espill busquen a més a més de presentar la proposta ètica de               

Jaume Roig ser burlesques, ja que han de divertir al lector, per aconseguir-ho             

l’autor utilitza les dues formes de comicitat més comuns d’abans del S.XV. En             

els llibres 1 i 2 podem trobar un humor basat en el gènere del ‘’fabliaux’’ en el                 

que es riuen dels personatges i de les seves situacions, a vegades situacions             

quasi grotesques.  

Un tema recurrent és l’engany, que es mostra a través de la habilitat de les               

dones, també es mostren gran quantitat de personatges relacionats amb          

l’estament religiós que amb l’objectiu de ser focus de rialles es caricaturitzen al             

màxim per mostrar-los com a éssers carregats de vicis i depravació. 

No obstant l’autor tergiversa el gènere del “fabliaux” per adaptar-lo a la seva             

idea de la dona, i per tant si en el “fabliaux” la dona era astuta i seductora en                  

l’Espill es presenta como una dona malvada i cruel on la idea de seducció es               

presenta como un  vici. 

En el tercer llibre de L’Espill conté la part doctrinal, l’autor tracta la comicitat              

d’una manera molt més subtil. Ara l’autor ja no busca produir rialles entre el              

seus lectors, sinó que intenta produir al lector el somriure d’aquell que sigui             

capaç d’entendre i valorar l’habilitat retòrica de l’autor. En aquest llibre maneja            

un humor més satíric de manera que les seves bromes siguin interpretades no             

de manera literal. 

 

 


