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LLETRES 

Sermons de Sant 
Vicent 

' ELECCJO DE J OSEP 
SIVER A 

ANCHl S 

Acaba d e publicar-se--eoítorial 
;'L'Estel" ' Sèrie Popular de Clàssics 
Valencians número 2 - un llibre 
que deu posseir i llegir tot valen
cià. ES t,racta d 'una selecció de ser
mons de fra Vicent Ferrer , un d'ells 
inèdit fins ara, seguida d'una al
tra relació de fragment s extrets 
dels sermonaris, així com una col
lecció d 'apòlegs i paràboles de les 

' que el sant omplia les seues predi
cacions. 

El llibret és un goig pur. l ho 
perquè l'oratòria del Pare valen
cià és curulla de riqueses. Riquesa 
de lèxic . . d 'erudicio t eològica, de 
comparances. de cites biblique i 
evangèliques. de figure poètiques. 
dïnterrogacions Que fan frescals 
els raonaments. de contes i parà
boles. de filosofia. de mots popu
lars. de di tes vulgarissimes. d'in 
terj eccions que segurament causa
rí t'n calfreds en el oidors ... 

L'ora toria de fra Vicent F l'ter 
es un riu de frase bellugadisses i 
transparen ts i és un toc que cre
ma l'ànima. Jo no he llegit ni oit 
cosa semblant. E una oratòria 
plàstica. Entra per les oi des i pels 
ulls i esborrona; ès d'una dolçor 
:>ngelical i d 'una aspror de roca, 
lot aIbom: és n eta, t ranslúcida ; 

. ("olori da .. bigarra<ia; a trau i con
fon . 

En llegir aquests sermons. aquests 
tr3gments de sermons hom arriba 
a comprendre que les multituds el 
Hguiren. que les confessions foren 
sinéeres i que les conversions fo
ren abundoses. 

Vicent Ferrer parlava al pOble; 
l' S ben dit: p'ar1:n'a al '·ulgus. 1 

e póble l'entenia fo rçosamen . J)tir
ouè l'orador tenia el do de la pa
ra ula. Quan voUa colpir. colpia; 
qüan volia elevar els cors ho acon
se'm ia fàcilment. Acariciava i ful-
1P 1!1ava. Res no s'esta per dir . De
nuncia les dones que per moda 
amostren carns i denuncia els pe
cats de simonia. Es implacable 
Eernpre i assenyala les nafres mo
rals del seu temps d'una manera 
viva i crua. Els seus anatemes fan 

.11 '1 a impressió aterradora . l , grà
cia singular. per a cada mena de 
pe('s dors té el nom d'un animal 
p or fer -ne aplicaCió. "Vaques, v¡¿
C'II"S us torneu!", diu furiós a les I 
!a:J rines que' no ~s comporten en 
pnritat com es comportava Santa I 
r-.farga ríta. "r tu no eres aquf'lI que i 
t h'l i"s tres amigues, i t'r~s molt 
pnm pós, i has vixcut com a pore? 
Els 90r('$ no poden rnt rai' en aques
ta Església o palau, però van a es
ta r en l'estable d 'in fern", diu que 
dirà Déu en l'hora del judici final a 
certs pecadors. 

AI mateix temp . però. quina 
dol('or hi ha en els seus " Bona 
gent!" en començar un sermó! I 
quina amplitud cordial en els 'seus 
repetits "00. Senyor !". Es una me
ravella la seua fiexibilitat de sen
timent. d:expressió. de sensibilitat. 
Es clar que el lectQr protà en lec
tures teològiques ço que 'més h au
rà d'admirar en els sermons de 
Sant Vicent Ferra . llevat la rique
sa de llenguatge i el nombre d'apò- I 

legs I paràboles que s'h i t robeu, és I 

el Que podríem dir tipisme vicenti 
ben dlflcU d'explicar en una nota 
bibliogràfica com la present . Cal 
llegir aquests sermons i fragments 
de sermons per a trobar i gaudir 
de totes les belletats de l'oratòria
de fra Vicent Ferrer 

El savi canonge Sanchis Sivera 
ha escrit per a aquest volum un 
imPortantíssim ànàl1si de la figu
ra vicentina. La !1ombrosa índlca- I 
ció bibliogràfica i les notes llnguis
tiques valoren més i més aquest 
volum que. posat a la "t'nda en la 
"Diada del Llibre" s'està esgot.ant 
ranidament. 
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