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1. INTRODUCCIÓ

Quan preparàvem el volum segon del nostre llibre La Codoñera
en su historia1, corresponent al segle XVI, vam trobar dins les actes2

d’un procés criminal un libel difamatori3 escrit a la Codonyera l’any
1588. En tractar d’aquest procés en el nostre llibre citat reproduïrem
uns quants fragments de l’esmentat libel, concretament les estrofes 1,
3, 5, 9, 11, 10 i 12, a la pàgina 373, i si bé nosaltres en aquell moment
estàvem majoritàriament interessats en aspectes històrics, vam indi-
car que ‘es especialmente interesante ya que se trata de uno de los
escasos textos literarios en catalán en Aragón durante el siglo XVI’4.
És també el darrer text que ara com ara coneixem escrit en català al
Baix Aragó fins a la represa el 1968 amb els escrits d’en Tomàs Bos-
que5. Ací l’editem i el comentem6.
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1.  Sanz (2000).
2.  Aquestes actes són a l’Arxiu Diocesà de Saragossa amb la signatura 40 F 18. Consten de 41 fulls

sense numerar relligats matusserament. Tot el que a continuació diem sobre el procés és tret d’aquestes actes.
3.  D’aquest libel, guardat com a prova dins les actes del procés, se’n conserven dues versions

manuscrites en sengles fulls de paper, cadascun de mida 31x22 cmtrs i escrits per les dues cares. A l’an-
gle inferior esquerre de l’anvers de cada libel hi figura el signe o // o.

4.  Sanz (2000: 151).
5.  Veg. Monclús (1989: 203).
6.  Recentment els fets i els personatges del procés on es troba aquest libel, i el libel mateix, han

estat tractats literàriament (Gràcia, 2005: 27-43).



A l’acta se’ns diu que un diumenge de matí, a finals de setembre
o primers d’octubre de 1588, uns xiquets van trobar a la plaça del lloc
de la Codonyera7 dins d’un forat uns papers que no van saber llegir.
Els van ensenyar a l’alcaid8, Juan Seguer, i al notari Lorenz Vililla ‘y
leyeron alli dos o tres coplas, y como los muchachos entendieron que
hablaban del cura se lo fueron a decir aquel dia en la tarde’9. Aquell
mateix dia un altre xiquet va donar a son pare ‘vn papel scripto a
modo de coplas, escripto todo vna llana y en el dorso d·ella vna copla,
q·es medio pliego de papel’, i li va dir: ‘Este papel me ha dado el
mochacho de Torrellas que se lo ha hallado de la bentana de vna casa’.
El pare ho va llegir i, en veure que contenia difamacions, ‘se trataba
de perxuizio del honor’, contra mossèn Tomás Cosme Alòs, vicari
perpetu de la Codonyera, ho va fer a mans del prevere Pedro Gil per-
què, si ho creia convenient, ho ensenyés a mossèn Alòs. Aquests
papers son les dues còpies del libel difamatori que ací publiquem.
Mossèn Alòs hi és titllat de vanitós, hipòcrita, beverri, gasiu, menti-
der i sobretot de faldiller.

Les sospites sobre l’autoria del libel aviat van recaure en el ja
citat notari Lorenz Vililla10, i el 25 d’octubre del mateix any l’Oficia-
lat eclesiàstic d’Alcanyís incoà procés en contra d’ell. Se’l va acusar
d’haver tractat l’honor de mossèn T. Cosme Alòs ‘con mucha inso-
lencia, infamándole de cossas conçernientes a la cura, como es dizién-
dole rompedor del sigillo [i.e del secret de confessió], solicitador de
hijas de confessión y otras cosas como más largo en él [i.e. en el libel]
se contienen. El qual libello diffamatorio o pasquín puso e fixó, o los
hizo fixar en los cantones y calles públicas del sobredicho lugar de La
Codoñera, dos copias o más, para que de aquí resultase mucha publi-
cidad, infamia e menosprecio de dicho vicario. Y con esse effeto lle-
gó a noticia de muchos’. Lorenz Vililla acabà per confessar-se autor
del libel. Declarà que ho havia fet perquè ‘entre el dicho vicario y él
ha hauido vn poco de mala voluntad con ocasión que hauiendo este
confessante acostumbrado testificar todos los actos de cargamientos de
censales, aun apochas, jntimas j otras escrituras pertenesientes a la
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7.  Vegeu la situació d’aquesta plaça en un mapa publicat a Sanz (2000: 68).
8.  L’alcaid era el representant de la Comanda d’Alcanyís de l’Orde de Calatrava, senyors del lloc

de la Codonyera, aleshores barri d’Alcanyís. El mot alcaid ha pres en el català actual de la Codonyera
el significat de batlle.

9.  En aquestes citacions de les actes del procés accentuem i puntuem segons la normativa actual,
i quan convé posem punts volats.

10.  A l’acta se l’anomena Lorenz o Lorenzo - Laurentius en els textos en llatí - Vililla.



iglesia del lugar del dicho vicario, se affiçionó a dar estos autos de vn
año a esta parte a otro notario del lugar llamado Hyerónimo Vililla.
De lo qual se resintió mucho éste, no tanto por el interesse, quanto por
la affrenta que le pareçe que le venía d·ello, porque muchos le dezían
que alguna cosa deuía de hauer hecho pues el vicario le quitaba los
actos hauiéndoles hecho más de diez y siete y diez y ocho años. Y
assy, con la mala volluntad que por esto le conçibió, y por no haberle
querido pasar más de ochenta antipochas que hasta ally hauia hecho,
se determinó de enviar los papeles y libellos diffamatorios juntados en
este proceso [...] los quales son escritos de su mano y letra, diziendo
mal de dicho vicario.Y los puso él mismo vn día al amanecer en vn
agujero de vna pared que está en la plaza del lugar con intento que
alguno los hallase ally y los publicasse, como de hecho sucedió’. El
19 de desembre es dictà sentència contra Lorenz Vililla. Es va tenir en
compte que havia confessat la seva culpa i que estava penedit del que
havia fet, i se’l condemnà a demanar perdó a mossèn Alòs, a pagar
quatre-cents sous jaquesos, a més de les despeses del procés, i a ésser
desterrat per tres anys de la Codonyera. Passat aquell temps Lorenz
Vililla continuà fent de notari a la Codonyera fins a 162011, si més no.

La redacció i exposició en llocs públics de libels difamatoris era
especialment freqüent als segles XVI i XVII12. Solien ser anònims de
difusió manuscrita i hi predominava la versificació. La immensa majo-
ria es coneixen per còpies conservades a les actes del processos que
provocaren, i rarament se’n conserven els originals13. El libel escrit
per Lorenz Vililla ens és conegut, però, per dues versions originals i
és tendencialment en vers. A les actes processals es parla, en els tex-
tos dels juristes, de ‘libelo diffamatorio o pasquín’, mentre que en les
declaracions dels testimonis es diu repetidament que el libel són
‘coplas’ o fet ‘a modo de coplas’. I efectivament el text es troba dis-
tribuït per mà de l’autor en forma d’estrofes deixant una ratlla en
blanc entre cada una d’aqueixes. Dins de cada estrofa, possiblement
per guanyar espai en el paper, l’autor no té en compte ni el principi
ni el final dels versos, ni tampoc la separació dels mots al final de rat-
lla, que altrament separa bé. De tota manera les rimes relativament
freqüents permeten determinar bastants dels versos14, i en aquests
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11.  Veg. Sanz (2000: 213. Per a més detalls sobre Lorenz Vililla consulteu la mateixa obra.
12.  Sobre els libels difamatoris en aquells segles veg. Bouza (2001), especialment el capítol III.
13.  Bouza (2001: 116).
14.  El darrer vers de cada estrofa rima amb la tornada; hi ha sempre consonància, tret del darrer 



s’observa que no hi ha mai encavalcament. A partir d’ací hem inten-
tat de determinar també la resta dels versos, si bé possiblement no hi
haguem reeixit del tot —ni tampoc era la intenció de l’autor d’es-
criure amb una mètrica acurada.

Al text hi ha dos fragments en castellà (versos 4-7 i 36) i un en
llatí (vers 122), la resta és en català. Son les llengües que amb un tri-
lingüisme prou equilibrat feien servir tant el notari Lorenz Vililla, l’autor
del libel, com el destinari d’aquest, mossèn T. Cosme Alòs. El domini
del llatí a la Codonyera del segle XVI era propi només de comptats indi-
vidus, dels clergues i dels notaris bàsicament, la resta de la població
desconeixia aquesta llengua15, tot i tenir-la a l’oïda per sentir-la als ofi-
cis religiosos i saber-ne de memòria alguns fragments, sense entendre-
la realment en cap cas. I és per això que mentre la part del libel escri-
ta en català o en castellà anava dirigida a tota la gent de la
Codonyera—‘si teniu malalts en casa, teniv comte’16—, l’autor al final
s’adreçà —‘vale’17— al destinatari del libel, a mossèn Alòs, en la llen-
gua que només ells dos sabien: en llatí. Llevat, doncs, d’aquesta excep-
ció l’autor del libel escrivia com si tothom a la Codonyera entengués
el català i el castellà, i els pocs que sabien llegir ho fessin també en
aquestes dues llengües. Una informació addicional sobre l’ús de les
diferents llengües a la Codonyera es podria deduir del primer fragment
escrit en castellà del libel, els versos 4-7: descriuen l’activitat homilè-
tica de mossèn Cosme, possible indici que aquest predicava en cas-
tellà. Per altra part és evident pel mateix text del libel que Lorenz Vili-
lla dominava el català escrit. El libel és l’únic text en català que ens
ha pervingut d’aquest autor. Tots els escrits de què tenim notícia que
com a notari va redactar, i n’hem vists molts, són en castellà o en llatí.

2. LA LLENGUA CATALANA DEL LIBEL

Presentem només els casos que divergeixen de la llengua catala-
na literària de l’època o del català parlat actualment a la Codonyera18

amb algunes, poques, excepcions que hem cregut convenients.
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vers de l’estrofa 11 que és assonantat. Tenen rimes les estrofes 1, 2, 3, 9, 10, 12 i 13, de vegades amb
algun vers lliure. Les restants estrofes només presenten algunes, poques, assonàncies.

15.  Vegeu un testimoniatge d’aquest desconeixement del llatí al final de la nota 105.
16.  Versos 71-72.
17.  Vers 122.
18.  Sobre això vegeu Quintana (1976-1980).



2.1. Grafies

Hi ha una certa inseguretat a l’hora d’escriure la h: així trobem les
formes verbals ha i han al costat de a, i llegim hix, no y fa, ell o fa,
però home i els castellanismes hidalgo i ahidalgat. La h també es fa
servir per a marcar hiat: vehen, i en el cas de la -c s’escriu -ch: poch,
i nunch en el fragment en llatí, grafia que per mor de la interrupció
de l’escriptura en català a l’Aragó no s’ha mantingut en els cognoms
catalans d’aquest país, contràriament al que sol passar a la resta del
domini19. La h de christià és llatinitzant.

La y és present tant al dígraf ny —anys, Codonyera...— com a la
conjunció copulativa i al pronom adverbial: Y ell és; no y fa.

No hi ha vacil·lacions en distingir l de ll —solanàs, ell, feme-
lles...—, contràriament al que passava als textos notarials de la Co-
donyera de principis del segle XVI20. Manquen, però, exemples de ll-.

La g serveix també per a la palatal davant de a: mengàs, vaga,
avantagat.

L’oclusiva velar sorda és reproduïda segons la grafia actual, amb
alguna vacil·lació: secà al costat de sequà; veg. també abans en par-
lar de la h.

La c amb valor de sibil·lant és escrita tant c com ç, però només
n’hi ha exemples davant de vocal anterior: conciènçia, esquiciós. S’hi
observa també una grafia llatina—valentiana— i una altra de caste-
llana —plazes–.

El text no diferencia gràficament la s sorda de la s sonora i escriu
sempre s: coses, pasarien...

El dígraf -ts és escrit d’unes vegades així: fets, parents, però més
sovint -st: fest, pertrest, alcauost...

La -t és escrita d’unes vegades així: verdat..., d’altres -d: ver-
dad...

La v i la u poden tenir tant valor vocàlic -vn, beu- com con-
sonàntic: ui, vicari.

Per a unes grafies grecitzants vegeu la nota 47.

UN LIBEL DIFAMATORI DE LA CODONYERA (BAIX ARAGÓ) DEL 1588

AFA-LXI-LXII 325

19.  Blanc, per exemple, és un cognom franjatí força difós, i no manquen casos de més forta cas-
tellanització: Bosque per Bosch. Quan la grafia -ch sorgeix en cognoms moderns catalans de l’Aragó es
per a reproduir l’africada palatal sorda: Puch —o, més acastellanat, Puche— per Puig.

20.  Veg. Sanz (2000: 152).



2.2. Fonètica i fonologia

2.2.1. Vocalisme

El text no registra la diftongació de tota e oberta del català occi-
dental general: vicari i perd, i no viquiari i piard com en l’actual par-
lar de la Codonyera, malgrat que ja existia segurament a l’època, ni
tampoc no deixa traslluir res sobre si aleshores hi havia un sistema
de cinc fonemes vocàlics com ara en el parlar de la Codonyera, o de
sis com en el de la veïna localitat de Bellmunt.

2.2.2. Consonantisme

En el modern parlar de la Codonyera hi ha apitxat. El fet de no
distingir en la grafia la s sorda de la sonora no ens sembla prova sufi-
cient per a demostrar la existència de l’apitxat al segle XVI, tot i que
podria ésser-ne un indici.

El parlar actual de la Codonyera no sesseja, ce, ci i ç sonen inter-
dentals. Les grafies del text no mostren cap cas de s per c. Possible-
ment la pronunciació era ja interdental.

Llevat d’un cas—sàbiament— no hi ha confusió entre b i v: vica-
ri, verdat, ui, seruix, ven, saui, alcauota, beu, bon, ben, troba, emba-
bucar, batà..., ço que podria ésser indici del manteniment de la dis-
tinció entre la bilabial i la labiodental a l’època a la Codonyera.
Actualment només hi ha bilabial.

La t en posició final després de l se sol mantenir en el parlar
actual i en el text del libel només manca en un cas —mols al costat
de molst—, mentre que després de n desapareix en l’actualitat però
el text la manté, tret del mot: asouín.

La -r es perd majoritàriament en l’actual parlar de la Codonyera.
El text vacil·la entre el manteniment —dir, ser...— i la pèrdua —so-
lanàs, mengàs—.

2.3. Morfosintaxi

2.3.1. L’article determinat masculí és lo i los com en l’actualitat.
Per influència castellana Vililla fa servir la forma el al començament
de les estrofes 1-5 i 7-8.
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2.3.2. En el parlar actual de la Codonyera no es fan servir les for-
mes reforçades dels pronoms personals i adverbials. Quan per fonè-
tica sintàctica els pronoms van precedits per un mot acabat en vocal
àtona sorgeixen en tempo allegro formes elidides, però que en rela-
ció amb el verb podrien qualificar-se de reforçades: no’s moven, si’ls
haeres trobat, ma mare’n té. En tot cas de la morfologització d’a-
questes formes han sorgit les reforçades pròpies d’altres parlars cata-
lans. El text del libel coincideix plenament amb el català actual de la
Codonyera, casos com: y es fa, ella es seruix, bé·n manté, no·ls par-
le... hi són generals.

El pronom àton de la segona persona del plural es vos com en el
parlar actual, i el mateix cal dir dels datius de la tercera persona: li,
los, si bé aquest darrer només es presenta en la forma elidida ni·ls
parle, no·ls diu. El pronom adverbial hi que registrem en el text —y
vaga, y fa— es conserva actualment només en comptats casos en el
català de la Codonyera21.

2.3.3. Els adjectius possessius —no hi ha cap exemple de pro-
noms— es registren només en les formes àtones: en son dir, sos
segrest, ses coses... Avui es mantenen en pocs casos22, substituïdes
per les formes generals amb article: la meua faena, lo meu llibre...

2.3.4. Conjugació: al text només registrem formes de les terce-
res persones, tret de dos exemples —teniu— de la segona del plural.
Per al morfema de la tercera persona singular de la majoria de verbs
i modes el text vacil·la entre -a i -e (aquest darrer coincideix amb el
del català actual de la Codonyera): parle, predique, done, mude, fie,
pense, sàpie al costat de parla, troba, vaga. No hi ha pròpiament cap
exemple de la tercera persona del present de subjuntiu de la primera
conjugació, ja que l’únic cas que es registra és la forma segurament
ja fossilitzada a l’època: Déu vos guart! (guardo és la forma actual).
L’infix incoatiu és el mateix que en el parlar modern: seruix.

El libel només mostra exemples del perfet simple —digueren,
perderen—. En el català actual de la Codonyera aqueixa forma ha
desaparegut substituïda pel perfet perifràstic: va dir.

El morfema temporal i modal de l’imperfet de subjuntiu és en 
-s-: estigués, aguesen, i no en -r- com en el català actual de la Codo-
nyera: estare, haguere.
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21.  Quintana (1976-1980: 61).



3. LA NOSTRA EDICIÓ

Fem una edició crítica a partir dels dos manuscrits conservats,
que anomenem A i B segons l’ordre com es troben a les actes del pro-
cés. Sempre que hi ha divergència entre els dos manuscrits ho indi-
quem en nota.

L’original del libel es presenta dividit en estrofes que mantenim
i numerem. Hem provat d’establir els versos —que numerem també—
de cada estrofa segons els criteris abans esmentats.

Regularitzem l’ús de majúscules i minúscules23. L’autor no pun-
tua, i evidentment desconeix l’apòstrof i els accents. Nosaltres ho fem
segons la normativa actual i quan convé posem punt volat. Els pas-
satges en llatí o en castellà van en negreta. Resolem les abreviatures
i en subratllem el text. Altrament comentem en nota els mots o pas-
satges que podrien ser obscurs, o que tenen un especial interès, sobre-
tot lingüístic o literari.

El text de cada libel va encapçalat per una creu. A l’angle infe-
rior esquerre de l’anvers de cada libel hi figura el signe o // o, usat
per Lorenz Vililla en el seus textos notarials.

Entenem que la tornada amb què comença el libel -Per dir la ver-
dad se perd l’amistad- dóna nom a tota la composició.

4. EL TEXT DEL LIBEL

1 Per dir la verdad
se pert24 l’amistad25.

1

El vicari26 de la Codonyera,
hombre muy27 çiente y jocundo,
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22.  Quintana (1978-1980: 64-65).
23.  L’autor quasi només fa servir les majúscules al començament de cada estrofa.
24.  Piard amb diftong en el català actual de la Codonyera.
25.  Es tracta de la tornada que es repeteix al final de cada estrofa.
26.  A la versió A només figura El ---ri; la resta del mot ha estat rosegada pels insectes. El mot

‘vicari’ es viquiari en el català actual de la Codonyera i s’hi aplica a qualsevol membre del clergat.
27.  Els insectes han rosegat ciente y a A, i a B les quatre darreres lletres de hombre i el mot muy.



5 hasta venir28 a dezir29en el púlpito
que30 sabe más
que quantos31 hay en el mundo.
Y ell és vn gran fat32.
Per dir la verdad

10 se pert l’amistad.

2

El vicari de la Codonyera
és gran tastatenalletes33.
y a escusa de les ampolletes34,
se beu lo ui de son compare35,

15 y també parle ab la comare36

y es fa son bon fat37.
Per dir la verdad
se pert l’amistad.

3

El vicari de la Codonyera
20 és home molt ahidalgat38

en son dir, que39 no en los fets40,
perquè41 no y fa los pertrest42,
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28.  A la versió B els insectes han rosegat el text: nir a decir.
29.  A: En.
30.  B: que.
31.  A la versió B els insectes han rosegat les primeres tres lletres de quantos.
32.  B: fad. Ací li escau el significat de ‘mancat de seny, neci’ que donen els diccionaris. És des-

conegut del català actual de la Codonyera.
33.  És a dir, al vicari li agrada tastar-ho tot, les dones i el vi. Aquest mot compost no es manté en

el catalá actual de la Codonyera.
34.  Podria ésser una creació de l’autor ad hoc per a designar les canadelles, vinajeres (amb frica-

tiva velar sorda) en el català actual de la Codonyera.
35.  Aquest mot, a més del significat propi, podria al·ludir ací al sagristà, o a una altra persona. El

mot és desconegut del català actual de la Codonyera. Per a designar actualment el concepte de ‘com-
pare’amb el sentit de ‘relació mútua entre el padrí i el pare del seu fillol’ cal fer ús de perífrasis.

36.  Aquest mot, a més del significat propi, podria al·ludir ací a la sagristana, o a una altra perso-
na. El mot ‘comare’ ha pres en el català actual de la Codonyera el significat de ‘llevadora’. Per a desig-
nar actualment el concepte de ‘comare’ amb el sentit de ‘relació mútua entre el padrí i la mare del seu
fillol’ cal fer ús de perífrasis.

37.  És a dir ‘hi fa/té bona sort’, forma irónica per a dir que el vicari s’entén amb la ‘comare’. Els
versos insinuen que el vicari i la ‘comare’ han procreat junts.

38.  Mot desconegut del català actual de la Codonyera.
39.  A: que.
40.  B: fest.
41.  A: perquè.
42.  A aquest mot li escau el significat de ‘materials, provisions, esmerç’ que donen els dicciona-

ris. El català actual de la Codonyera el desconeix.



ans43 és molt avillanat44.
Per dir la verdad

25 se pert l’amistad45.

4

El vicari de la Codonyera
tant46 és bon christià47,
que48 sempre predique49 conciènçia50

y d’ella es seruix molt poch51,
30 perquè52 sempre ven vinagre

y lo pa ben torrat.
Per dir la verdat

se pert l’amistad53.

5

El vicari de la Codonyera
35 tant54 és55 bon xpistià56

y luz del mundo,
que a sos parents57

molst58 anys59 ha60

que no·ls parla
40 ni·ls diu: «Déu61 vos guart62».
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43.  Mot desconegut del català actual de la Codonyera.
44.  Mot desconegut del català actual de la Codonyera.
45.  B: verdat.
46.  B: tand.
47.  A la versió A posa xpià, on x i p malgrat llur forma llatina corresponen a les lletres gregues χ

i ρ. En el català actual de la Codonyera el mot cristià ha estat substituït pel castellanisme cristiano.
48.  A: que.
49.  En el parlar actual hi ha metàtesi: pedrique.
50.  B: conçiènçia. Conçància en el catalá actual de la Codonyera. L’autor glossa ací el refrany que

cita el DCVB, s.v.: ‘Predica consciència i ven vinagre: es diu de qui recomana moralitat i no la practi-
ca’. Vililla amplia el refrany afegint-hi: i lo pa ben torrat. Aquest refrany és desconegut del català actual
de la Codonyera.

51.  A: es seruix molt poc. En la versió B el mot seruix ha estat rosegat pels insectes.
52.  B: perquè.
53.  A: l’amist[a]t, la ‘a’ ha estat rosegada pels insectes.
54.  B: tand.
55.  A té ací el mot molt ratllat, B el desconeix. Nosaltres no l’incloem en la nostra edició.
56.  Veg. la nota 47.
57.  A: parenst.
58.  B: mols.
59.  A: ans.
60.  Construcció llibresca desconeguda del parlar actual.
61.  A: déu; B: Déu,
62.  Fórmula desconeguda del català actual de la Codonyera, així com també el mot Déu que ha

estat substituït pel castellanisme Diós. Déu es manté només en un vers d’encantament dirigit al ple-



Perque li digueren la verdad
perderen tota l’amistat.

6

Lo vicari de la Codonyera
com és hidalgo

45 és molt generós63

en alcauost y putes,
que en lo demés,
en tot és avillanat.

Per dir la verdad
50 se pert l’amistat.

7

El vicari64 de la Codonyera
tant és generós
y ahidalgat
que, d’alcauost65

55 y alcauotes,
bé·n manté més
de66 tres y vn quart.

Per67 dir la verdad
se pert l’amistat68

8

60 El vicari de la Codonyera
en tot69 és molt gorito70,
sinó és en dar a les putes71,
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gamans, andreu en el català actual de la Codonyera: Andreu, andreu, plega los braços per l’amor de
Déu.

63.  Aquest mot ha estat substituït pel castellanisme generós pronunciat amb velar fricativa sorda
en el català actual de la Codonyera.

64.  A: els mots inicials El vic han estat rosegats pels insectes.
65.  B escriu de alcauost.
66.  A la versió B la e de de ha estat rosegada pels insectes.
67.  A: el mot perd ha estat rosegat pels insectes.
68.  A la versió A només es conserva am, la resta del mot ha estat rosegada pels insectes.
69.  A la versió A el mot tot ha estat rosegat pels insectes.
70.  D’acord amb el context aquest mot té el significat de ‘gasiu’. Moneva (2004: 263) el registra

com a sinònim de ‘ruin’ a Mora de Rubielos. Nosaltres l’hem recollit a Maella amb la variant Cosito i
amb el significat de ‘gasiu’. El mot és desconegut del parlar actual de la Codonyera.

71.  B: La versió A té sinó en les putes, mentre la B presenta sinó és en dar a putes.



que tant n’és esquiciós72,
que casi les mude

65 tan asouín
com los mengàs,
y de la pansa valentiana
ell n’està ben empapat73.

Per dir la verdad
70 se pert l’amistat.

9

Si teniu malalst en casa,
teniv comte74

quant lo vicari y vaga,
perquè, a escuses de vesitar75

75 los malalst76, per les escaleres
lo vicari ab77 les femelles78

se troba79 ajuntat80.
Per dir la verdad
se pert l’amistat81.

10

80 Si estigués en Castella82

lo vicari de la Codonyera,
a ell y a la Belenguera83,
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72.  Mot desconegut. Pel context significa ‘desficiós, cobejós’ i és un derivat del castellà ‘quicio’.
En el català actual de la Codonyera es fa servir estar desquiciat amb el sentit de qui ha perdut lo conei-
ximent, és a dir la capacitat intel·lectiva.

73.  Els mots: y de la pansa valentiana ell n’està ben empapat no figuren a A. És evident el signi-
ficat eròtic d’aquest sintagma. Aquest darrer significat és desconegut del català actual de la Codonyera.

74.  A: conte.
75.  Les formes amb e d’aquest mot estan força documentades en català, al costat de les formes

amb i, més llatinitzants. A la Codonyera hi ha qui recorda haver sentit dir vesitar a gent de molta edat.
Actualment el català de la Codonyera fa servir només visitar.

76.  A la versió A manquen els mots: los malalst.
77.  En el català actual de la Codonyera aquest mot ha estat substituït per en.
78.  Aquest ús del mot ‘femella’ amb el significat de ‘dona’ amb matís eròtic ponderatiu/pejoratiu

és conegut també del català actual de la Codonyera.
79.  B: trobe.
80.  B: ajuntad.
81.  B: la amistat.
82.  Lorenz Vililla es mostra ací partidari del centralisme dels Habsburgs, en detriment dels furs

de l’Aragó. El mot Castella ha estat substituït pel castellanisme Castilla en el català actual de la Codo-
nyera.

83.  Belenguera pot ésser el nom propi de la majordona de mossèn Cosme Alòs, però també podria
tractar-se d’un nom comú injuriós per a designar les amistançades, cf. l’ús del mot fulana amb aquest 



als dos pasarien per carrera84,
per ser-li85 la alcauota

85 més verdadera,
aprés que86 l’aguesen desgraduat.

Per dir la verdad
se perd l’amistat.

11

Lo vicari de la Codonyera,
90 com és vn poc çegallito87,

ell se done a entendre88

que los altres no y vehen89,
y que totes ses coses
fa molt secretes.

95 Però sàpie que90 tost les entenen
y les conten pels solanàs91.

Per dir la verdat
se pert l’amistat.

12

Lo vicari de la Codonyera
100 tant es saui92 y prudent

que pense embabucar93 la gent.
Y ell o fa tant sàbiament
que per los camins94

hix als95 matins,
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mateix sentit en català col·loquial -recordem també, dins d’aquest darrer context, la coneguda fórmula:
‘En Pau, en Pere i en Berenguera’. Per altra part al DECLC llegim que la Balanguera en certs casos ‘té
tot l’aire d’haver estat una «bruixa» morisca o jueva’.

84.  Es a dir: exposar algú a la pública vergonya. Carrera és el mot que en el català actual de la
Codonyera i d’Aiguaviva de Bergantes designa el carrer. Al segle XVI devia tenir molta més extensió
en català.

85.  B: per ser.
86.  Después que en el català actual de la Codonyera.
87.  En el català actual de la Codonyera es diu de la persona que hi veu poc.
88.  A: ell se done a·ntendre.
89.  B: vegen. La forma del català actual de la Codonyera és veden.
90.  A la versió A manquen els mots: sàpie que.
91.  En el català actual de la Codonyera hi ha metàtesi: sunala(r).
92.  Sàvio en el català actual de la Codonyera.
93.  A: enbabucar.
94.  A la versió A la darrera lletra de camins ha estat rosegada pels insectes.
95.  A la versió A els mots hix als han estat rosegats pels insectes.



105 y en lo secà96,
allí97 fa parar molí batà98,
quant los cànems se han esfembrilat99.

Per dir la verdad
se pert l’amistat100.

13

110 Lo vicari de la Codonyera
és home molt recatat
y en ses coses
molt avantagat101,
però no en totes,

115 perquè ell102 se fie y s’a fiat
en qui ven sos segrest103

ben barat,
y per les plazes y cantonades104

moltes voltes l’a publicat.
120 Per dir la verdad

se pert lamistat.

Nunch vale. Magis sustineo105.
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96.  A: sequà.
97.  A la versió A el mot allí ha estat ratllat.
98.  A la versió A els mots lí batà han estat rosegats pels insectes. En el català actual de la Codo-

nyera el mot batà ha pres el significat de ‘molta feina’: té molt batà, que batà que du.
99.  A la versió A les dues primeres lletres del mot esfembrilat han estat rosegades pels insectes.

El DCVB indica que a Tortosa el ‘cànem fembril’ és el bord, que no fa gra, i a Gandesa ‘fembrilet’ sig-
nifica ‘raquític, mancat de força’ i ‘es diu especialment dels sembrats’. És evident en opinió del notari
Vililla que mossèn Cosme Alòs no sabia fer sinó disbarats quan volia ensarronar les persones, com quan
intentava parar un batan allà on no hi havia aigua, al secà, i justament quan els cànems no es podien fer
servir per a fer-ne teixits, perquè s’havien ‘esfembrilat’. El mot és desconegut del catalá actual de la
Codonyera.

100.  A la versió B hi ha a continuació ratllats els mots Nunch vale. Magis sustineo.
101.  A la versió B la a del mot avantagat ha estat rosegada pels insectes. És la forma clàssica, subs-

tituïda avui a molts llocs pel castellanisme’ventatja’ i derivats. Al català actual de la Codonyera fan ser-
vir ventaja amb fricativa velar sorda, si bé amb el sentit de ‘guany anticipat en els jocs que dóna algú
a un altre, de qui es creu superior’ s’hi manté amb la fonética clàssica en els jocs dels infants: Anem a
córrer d’allí a la font i te dono vantatge’.

102.  A la versió B el mot ell ha estat rosegat pels insectes.
103.  Observeu al vers 94 la forma secretes. Segret, forma més llatinitzant, no era desconegut de

la llengua clàssica.
104.  Cantonà en el català actual de la Codonyera.
105.  La interpretació de la darrera frase d’aquest fragment en llatí no resulta fàcil. Partint d’una

versió més literal: ‘Ara, salut! Jo (encara) tinc més resistència/Jo (encara) aguanto més’ es pot passar
a: ‘Ara, salut! Encara en guardo més!/ Encara en sé més!/ Encara podria dir més coses!’. En aquest
darrer cas hi hauria un to d’amenaça envers mossèn Alòs, a qui va adreçat el libel. Agraïm l’amable aju-
da de Teresa Gràcia i de Hartmut Harthausen per a la interpretació d’aquest fragment. Val la pena apun-
tar que quan van trobar el libel pels carrers de la Codonyera, en no entendre aqueixa frase van dema-
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nar a en Lorenz Vililla, de qui sabien que com a notari dominava el llatí: ‘Dígame, qué quiere decir «Nunc
vale. Magis sustineo?’. I aquest els va respondre amb un estirabot: ‘Quiere decir que vayan a buscar
quién lo ha hecho.’. I el text de l’acta afegeix: ‘De ello coligen [els testimonis del procés] que dicho
Lorenzo Vililla ha scripto los dichos dos libellos difamatorios que están insertos en este processo’.




