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Es c.;ert, d'una certitud absoluta ,que fra Vicent
Ferrer féu la predicació en la seua llengua materna,
no sois al Regne de Val€mcia, sino a tota la Corona
d'Aragó, a Castella, Fran<;a, Italia, Bretanya e Ir
landa. Es dir, que la labor d'apostolat, la missió
que es propasa fer, i que conseguí plenament la féu
en l'idiomade la seua terra nadiua, <;0 és, en va
lencia.

1 aquesta certitud esta basada en dos fets: la
propia confessió del Sant que solament coneixia
l'hebreu, el llatí i el valencia i el gran nombre de
t.estimonis que al seu pracés de canonització decia
rayen que no obstant parlar fra Vicent en valencia
l'entenia la gent de totes les terres estrangeres on
va dur el seu apostolat.

Aquesta doble constatació deixa sense cap <.iu bt·c
que el poder de la seua oratoria era ben gT~m. L)"·.:m
~l venia aquest poder?

Al procés de canonització es troba el t.eit ir::om
d'un llicenciat en drets que declara: «Una gr:m
gentada, habitants de Vannes i de les parroqu< c:;
velnes, vinguda des de dues o tres llegues, s'empenya
generalment en aquella ciutat al voltant de la seua
trona. 1 malgrat de no estar avesats a !'idioma de
Catalunya (A l'época medieval així era anomenada
la nostra llengua i avui també és dita llengua cata
lana pels filolegs i lingüistes de tot el món) usat
per Vicent F'errer, la dol<;or deis seuS discursos, e1s

gests de rorado]' i també, segons es deia, la inspira
C1Ó divina, feien que tots abtinglleren un frl1it 1'E'81
d'aquelles santes páraules».

Aqupst testimoniatge e~ magnífk p€rque en eH
es manifesta el poder de l'eloqüéncia de San Vi
r::ent Ferrer radica en el do de llengües que Déu,
mitjan<:;ant l'Esperit Sant, infongllé en la parla del
nostre predicador i en el realisme de que feía ús
el lector s'adone tot.segllit quin grau de realisme té
habitualment.

En llegir els sermonaris de Sant Vicent Ferrer,
d'oratoria de 1'Angel de d'Apocilisi. 1 encara que
no tinguem sermons complets sino esquemes, re
sums, notes preses pel oients -lletrats, teolegs,
clergues- amb aquestes notes podem trobar els
elements necessaris per a fer-nos una idea ben clara
del que fón l'oratoria vicentina.

Per a conmen<;ar la seua obra d'apostolat i pro
selitisme rebé autorització d'any 1378, <;0 és, quan
t.eniavint-i-vuit anys; pero quan va eixir d'Avinyó
per a recórrer Europa ja en tenia quaranta nou,
és dir, ja era a les acaballes de 1399. Vora la cin·
quantena, fra Vicent Ferrer coneixia bé el món ele
les persones, llurs virtuts i llurs vicis; tenia una
clara coneixen<;a de les reaccions humanes, de la
psicologia deIs individus i la de les multituds. Teo
logicament ben format, coneixedor profundíssi.m
deIs llibres sagrats tenia davant d'ell un camp erm
(lue conrear, un camp erm on les malés herbes de!
Cisma. del paganisme, de l'hebraisme, de les here
gies, del bandolerisme, de les bandosi.tats de güelfs
i gibelines. deIs turcs que amena<;aven, del decal
ment moral produü per la Gran Pesta ; l'herba de
d'erm espiritual que produlxen els vicis i la re
laxació deIs costums ...

Quin ús hauria de fer de la paraula divina? QU;JlS
resorts hauria de fer moure la paraula santa? Com
hauria d'arborar la pensa deIs oients, aVivar el foc
deIs cors deIs tebis, encendre en nova llama puri-'
ficadora els negres tions deIs raonamen' '3 deIs hE'ret
ges? Heus aeí el gran problema que se li presenta
va al predicador. La seua dialectica havia de ser
eloqüent. i havia de ser real. L'eloqüencia calia
demanar-Ia, com a favor, de l'Esperit Sant; pero
el realisme, havia de ser un producte personal, un
autentic vessament del seu esperit sobre els espe
rits deIs oients produü per medis prapis, d'art de
S'élber fer, de saber ser orador.

1 de quin públic i Públic heterogeni. Clergues i
artisans, estudiants i agricultors, intel-lectuals i
801dats. Les edats més variades: vells i joves i nens,
els hames i les dones, Religions i sectes, mat ..ri;:l·
listes i concupiscents, espiritualistes i místics. El~

fiagel-lants que el seguien i els aventurers que s'apro
fjtaven de les multituds, els massa «vius» i els in
cauts, els de bona fe i els malvolenterosos ... Tots
escoltaven els sermons, a tots calia tocar el COI' per
afer-los millor o per afer-los bons.

L'eloqüencia ele Sant Vicent Ferrer calia que
f6ra d'un realisme punxent per a poder obtindre
els fruits que corresponen a una profitosa predica
ció evangelitzadora.

Gn predicava el Sant? Les places de les ciutats
i deIs pobles; els quatre cantons de les viles; els
afores deis poblets els voltants de les ermites; el
camp obert, a l'ombra d'un arbre o d'una paret...
1 també l'interior de leS' esglésies.

Les esglésies aleshores tenien la fabrica segons
l'estil medieval, és a dir, el gotic que mostrava el
realisme fort i segur de la pedra viva, ca lenta, pel'
l'escarpre i el martell. Encara hi havia l'arquitec
tura romanica, és cert, en alguns indrets; pero el
goticisme arquitectonic," espiritual, triomfava sobre
el materialisme que perveniá de la Roma anterior
al cristianisme. «L'ornamentació gotica (als edificis
civils i als temples cristians) era la justificació espi
rttual», ha estat .oit fa poc per Salvador Ferrandis
Luna, el dinamic esteta valencia. 1 seguix: «Els

• sermons de Sant Vicent Ferrer -el més medieval i
gotic deIs nostres Sants- caririen d'emoció en ua
temple neoclassic, sense nervadures, ni ogives, ni .



pedres treballades. L'expressiviLal, caracleríslica de
la més visible i emotiva del gotic, és ülmbé alló més
impressionant de l'oratoria vicentina, exuberant
d'ornamentacions agafades de la naturalesa.»

L'eloqüencia, dones, de l'oratoria de Sant Vicent
Ferrer era d'un realisme parell al realisme de l'es
piritualitat de l'art gotica d'Avinyó, de Valencia, de
Catí, de Sant Mateu, de Morella ... en fi, de les po
blacions valencianes o franceses on féu la vida
d'apostolat.

-Bona gent! -així solia comenc;ar Sant Vicent
els seus sermons.

1 la veu, clara i ben timbrada ,arribant a les
oldes de la multitud cridaria l'atenció profundament
i la predisposaria a escoltar la paraula sagrada.

La veu i els gest moviments deIs brac;os els po
sats unes vegades de tristesa, altres de goig i encara
unes altres de mística adoració feririen la sensibili
tat cordial deIs oients abocant-Ios al repenediment i
a la confessió de les propies culpes.

Les saborosíssimes historietes, les moralitzadores
faules, els instructius apolegs, els exemples evidents
amb que exornava els llargs discursos -llargs de
dues o tres hores- són un bellíssim inventari
d'aquella formidable facultat discursiva i dialéctica
que encenia l'ambient en que es movia la massa que
l'escoltava.

L'ús de l'onomatopeia justament pronunciada
augmentava el realisme, viu i retallat, de la frase
que calia penetrara als cervells i que de tant en tant
provocaria un esgarrif en la medul.la deIs pecadors.

El mot sec com un cluixit de tralla, eixes parau
les que llegides avui en els sermonaris ens fa extrany
"ore-Ies transcrites pels estenografs que el seguien
IJerque les tenim considerades com a massa crues
per al di?J.lec familiar i amical d'avui, ferira, talment
un llamp, els desmoralitzats.

La continuada exposició de fets vixcuts alesho
res d'una evident actualitat en els costums, en l'edu
cació deIs fills, en les practiques religioses d'alguns
clergues; l'actuació abominable deIs viciosos; les
practiques socials d'alguns heretges; les vitupera
bles accions i reaccions deIs partidaris de Tes ban
dositats... Tot aixó dit d'una manera viril, encesa,
amb el brae; alt tremolós o amb el puny clos i dur
com un martell, passaria per damunt deIs caps de
l'immens auditari com una ventada que trontolla el
pecat.

1 després, escolasticament, la citació del texte
sagrat, i la dolcesa en l'expressió, i la positura deIs
brae;os en creu demanant clemencia al Déu del Cel
amb la mirada suau i tendra, plena de la llum de la
misericordia que devalla de les altures a l'home de
bona voluntat. Com hauria de colpir les animes.
j Com demanaria perdó la multitud agenollada, en
fervorida i emocionada, besant la pols de la terra
calentar

Llegint els sermonaris i les referencies deIs se
guidors de Sant Vieent Ferrer el lector s'adona deIs
recursos oratoris del fare perdicador. Sobre ae;o da
rrer l'erudit escriptor En Francesc Almela i Vives,
que ha escrit una biografia del Sant, diu:

«Un deIs (recursos) que més usava era el d'allar
gar les síl-Iabes toniques de certs noms: «hooomens!
dooones! aaah! ... ». Li agradava emprar onomato
peies: «rum, rum», era el murmuri del qui critica
a cau d'orella; «xam, xam, xam», era una pregaria
a mitges; «ca, ca, ca», era el que fa la gallina des
prés de pondre l'ou; «xof», el soroll del cos en 'caure
a les calderes infernals ... Les formes augmentatives
li aprofitaven per a accentuar el menyspreu: en lloc
dir «un feix de persones superbioses», diu «un
feixot. .. ¡l.

Realment la qualitat deIs recursos oratoris escau
al realisme total de l'eloqüEmcia vicentina com ún
anell al dit. Modernament qui més s'ha acostat a
aquesta oratoria sagrada ha estat el jesuIta Pare La
buru, famós predicador realista que hem escoltat
no fa molts anys i que ens dona una imatge del que

l1auria estat en el segle XIV i en els primers anys
del XV l'oratoria del Pare Vicent Ferrer.

Com a producte d'aquest realisme constatem les
conversions a milers i la taumatúrgia vicentina. Es
clar Que ajudava l'exemple de la seua vida austera i
d'estudi; el seu dinamisme i la seua figura física en
els anys de la maduresa : home de mitjana ale;ada
de cara morena pel sol i l'aire, les faccions acusades,
de pomuls sortints, de nas una mica llarg, calb ...
pero simpatic, de mirada serena i penetrant. Quan
predicava arribaria a arravatar i es transfiguraria
davant de la gent i la gent el seguia camins i pobles
enlla.

Tot ajudava a fer una eloqüencia realista puix
~ue el Sant valencia estava plenament dotat per
Uéu per tal de fer l'apostolat de l'evangelització me
dieval.
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