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CONTEMPLACIÓ DEL DIMECRES SANT. 
PRESENTACIÓ, ANÀLISI LINGÜÍSTICA I EDICIÓ1 

1. INTRODUCCIÓ 

Al professor Hauf devem importants aportacions que se centren 
en l'anàlisi i en la difusió d'alguns dels textos de temàtica religiosa 
més significatius de la cultura catalana. Com ell mateix ha fet notar en 
diverses ocasions, sense l'estudi d'aquest corpus de textos «qualsevol 
temptativa de copsar la fesonomia espiritual de Catalunya i la cultura 
catalana restarà forçosament incompleta. [ ... ] no és cap secret que és 
una de les parceHes més mal estudiades de la nostra història cultural. 
Manquen edicions modernes de moltes obres, la publicació de les 
quals és el requisit previ per a l'estudi i discussió de nombroses qües
tions que caldrà aclarir abans de somniar en possibles treballs de sín
tesi>> (Hauf 1990: 19-20). 

Efectivament, són encara molts els textos de temàtica espiritual 
que romanen sense cap edícíó moderna o sense cap anàlisi aprofun
dida, i que amaguen claus interessants de la història de la llengua, de 
la literatura i de la cultura de la baixa edat mitjana, ja que sovint es 
tracta de textos que tingueren una gran difusió i acceptació. L' objec
tiu del present treball és, doncs, contribuir a aquest camp d'investiga
ció, i aportar llum sobre un breu text anònim català que participa del 
corrent espiritual contemplàtiu que imperava als territoris catalans al 

1. Aquest treball s'emmarca en el projecte d'investigació Edición crítica digital de tex
tos hagiogrd/icos de la literatura catalana de los siglos XV y X\17 (FF12009-11594/FILO). 
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llarg del segle xv: el relat conegut com <<Contemplació o còmiat del 
dimecres sant>> i que, aplegat amb altres relats de tarannà contempla
tiu, havia estat atribuït al bisbe deJaén.2 

Considerem el relat de notable interès des de nombrosos punts 
de vista. En primer lloc, i des d'una perspectiva històrica i cultural, 
constitueix una mostra de la gran difusió dels textos contemplatius i 
de l'ús que se'n feia, ja que són nombrosos els testimonis que se n'han 
conservat fins a l'actualitat. Des del punt de vista literari, podem ana
litzar tant les característiques específiques del text -com ara la for
ma i l'estructura dialogada que presenta-, com els punts de contacte 
que estableix amb altres textos de la tradició posterior. I, des d'un 
punt de vista lingüístic, presenta particularitats que amplien la infor
mació que tenim fins ara sobre la història de la llengua des de diverses 
perspectives: la situació de la llengua a principis del segle xv, en un 
document de caire religiós, en un registre de poca formalitat, ja que 
sembla més preocupat pel contingut que per la forma, i que barreja 
trets dialectològics que actualment adscrivim tant a la branca oriental 
com a l'occidental. 

A continuació, caracteritzarem breument aquests aspectes, i edi
tarem el text a partir d'un dels testimonis que el conserven, ja que 
considerem primordial la fixació i difusió del relat per a facilitar-ne 
posteriors anàlisis. 

2. LA CoNTEMPLACIÓ DEL DIMECRES SANT 

2.1. Testimonis conservats 

La Contemplació del dimecres sant és un dels relats que integra la 
compilació de textos coneguda com Històries i Contemplacions, con
junt de narracions piadoses inspirades en episodis evangèlics, inde
pendents entre elles però alhora enllaçades temàticament i relaciona-

2. Riera i Sans {1981) va fer palesa la inversemblança de l'atribució d'aquest i al
tres textos al bisbe de Jaén, com també la identificació errònia d'aquest amb el perso
natge fictici de Pere Pasqual. 
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des amb el cicle de la passió i mort de Jesucrist.' Segons Riera i Sans 
(1981: 49): «No se'n coneix més text que el català -i el castellà, que 
n'és traducció--»;4 per tant, sembla que ens trobem amb un text ori
ginal d'autor i datació desconeguts. 

El relat es conserva en 5 manuscrits del segle xv, en una edició 
incunable i en un manuscrit de l'edat moderna: 

a) El manuscrit 559 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelo
na és possiblement l'exemplar més antic que conserva el relat, 
i és el testimoni que hem pres com a base per a la nostra edi
ció. Com a colofó a les Històries, el copista, Johan Ferràndez, 
signa la realització i la data de la còpia: «l'fou splegat de as
críura per mi, Johan Ferràndez, scríbent en Barchínona, di
mecres a XXV de juny en la dita ciutat de Barchinona, any 
MCCCCXX:XVIII», dada que ens permet establir l'any 1438 
com la data ad quem. 

b) La Biblioteca de Catalunya conserva el manuscrit 451, testi· 
moni incomplet que conté només les darreres pàgines del 
relat.' 

e) A la mateixa biblioteca trobem també el manuscrit 77, que 
s'estima que va ser copiat entre 1430 i 1460. 

d) Igualment, a la Biblioteca de Catalunya hi ha una edició incu
nable (6-III-26) que ha estat atribuida per la semblança dels 
caràcters tipogràfics a Joan Rosenbach, probablement estam· 

3. Tot i que no tots els testimonis que es conserven arrepleguen les mateixes 
històries, l'ordre més freqüent és el següent: el primer relat presenta una vida de 
Llàt.zer i de les seues germanes santa Marta i santa Maria Magdalena; el segon presen· 
ta el comiat de Dimecres san.t que ara ens ocupa; alguns dels testimonis segueixen 
amb el relat de la passió de Jesucrist, encara que1altres donen pas directament a la 
llegendària història de la corona d'espines; segueix amb la història noveHada del bon 
lladre Dimes; l'episodi de la mort dels sants Innocents, i acaben amb la narració de les 
visions profètiques que tingué sant Joan Baptista les tres vegades que exclamà «Ecce 
Agnus Dei». El manuscrit 451 de la Biblioteca de Catalunya clou la compilació amb 
un relat de l'Assumpció de la Verge que no apareix en cap altre dels testimonis con
servats (IzqumRDO 1997: 346). 

4. Riera i Sans, però, no dóna la referència de la traducció a què es refereix. 
5. Per a IzQmERDO (1997: 347), els manuscrits BUB 559 i BC 451 són possible

ment els més antics; malauradament, el manuscrit BC 451 és incomplet i del relat de 
què ens ocupem només s'han conservat les darreres pàgines. 
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pada a Barcelona el 1493 ca-' Un altre exemplar d'aquesta 
edició incunable es conserva a la biblioteca La Casa del Libro 
a SanJuan, Puerto Rico (Mérida 2005). 

e) La Biblioteca Medicea Laurenziana de Florència també n'al: 
berga un exemplar, manuscrit Rediano 149 (2a part), que es 
considera copiat entre el!430 i el!500. 

j) A la Biblioteca Vaticana es conserva el manuscrit Reg. Lat. 
2056, que, segons que es declara al marge del text, va ser copiat 
a Nàpols per Joan Loret el!454. Aquest testimoni va ser editat 
el 1906 pel pare Valenzuela dins l'edició de les obres comple
tes' atribuïdes a sant Pere Pasqual, bisbe de Jaén.8 

g) La Biblioteca de San Lorenzo del Escorial posseeix un ma
nuscrit del segle XVIII (L.II.l2) que sembla copiat entre 1760 
i 1800. 

b) El catàleg de Biteca (anaid 2040) dóna també la notícia d'un 
exemplar del text de la Contemplació del dimecres sant a l' Ar
xiu capitular de Mallorca [15533], copiat entre 1450-1510 ca., 
però la transcripció de l'èxplicit i l'incipit posa en relleu que 
no es tracta del mateix text.9 

2.2. Context de producció 

El text s'emmarca en el corrent espiritual contemplatiu de provi
nença franciscana, en les coordenades del qual es produïren nombro
sos escrits que complementaven o glossaven fragments bíblics amb la 

6. Exemplar utilitzat per completar l'edició de Pr:nRo ARMENGOL VALENZUELA 

(1905: XIII), segons que ho declara en el pròleg introductori: «L..] rarísimo incunable 
sin Jugar ni fecha, que se guarda en la biblioteca episcopal de Vich, el cual muy proba
blemente se imprimió en Barcelona por el mismo maestro Johan Rosenbach, que dió a 
luz la Biblia Pequet1a en dicha ciudad el año 1492». 

7. Fr. PEDRO ARMENGOL VALENZUEI,.A (ed.), Obras de S. Pedra Pascua!, mdrtit; 
obispo de ]aert y religiosa de la Merced, vol. I (Roma, 1905), 21-35. 

8. Vegeu nota 1. 
9. Una nora adaratòria de la fitxa descriptiva del catàleg de Biteca (anaid 2040) 

diu que «sembla part del llibre de Gamaliel». 
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finalitat de fomentar la pietat cristiana a través de la meditacíó.10 

I: objectiu de la meditació era arribar a Déu a través de la contempla
ció de la vida de Jesucrist; es tractava, doncs, de recrear i reviure 
l'evangeli a través de la fantasia, i omplir mitjançant la imaginació els 
buits deixats pels evangelistes. La clau, doncs, de la notable difusió 
del text es basa se'ns dubte en la participació de la tradició contem
plativa com a forma d'oració, ja que es convertí en una de les pràcti
ques religioses més representatives de la pietat popular al llarg dels 
segles XIV i xv. 

Els textos contemplatius (tant en prosa com en vers) partien 
d'una base més o menys canònica i amplificaven narrativament mo
tius referits en els evangelis. En alguns casos se centren en personat
ges que s'hi mencionen només de passada i ens hi reporten llur histò
ria; en altres glossen escenes bíbliques per tal de complementar els 
passatges, afegint-hi diàlegs, una major càrrega descriptiva, o reflexions 
sobre la significació i la transcendència dels fets, de manera que 
mouen el lector a una major comprensió mitjançant l'afectivitat emo
tiva que provoquen. 

Josep Izquierdo (1997) ha tractat d'establir unes coordenades 
culturals i socials més concretes a fi de situar el recull de les obres, els 
autors i els possibles lectors d'aquesta compilació. Malgrat que tots 
els manuscrits conservats de les Històries i Contemplacions són del 
segle xv, estudis del context cultural i de les característiques intrínse
ques del text permeten formular la hipòtesi d'un origen anterior, pro
bablement en el si d'una comunitat beguina. I: anàlisi d'un inventari 
de manuscrits de 1354, que conté els llibres pertanyents al conegut 
com a Hospital dels Beguins de València, presenta algunes dades in
teressants. D'una banda,. alguns dels títols que s'hi indexen són de 
temàtiques semblants als dels relats de la cbmpilació que ens ocupa, 11 

fet pel qual Izquierdo (1997: 349) conclou que, si més no, al si d'una 

10. De fet, el relat de la Passzó que segueix en aquest testimoni la Contemplació de 
dimecres sant és una reelaboració abreujada de les Meditationes Pas.;ionis Christi 
(MPC) atribu'ides a sant Bonaventura, obra que constitueix un dels fonaments de l'es
piritualitat contemplativa franciscana (HwF 1981, 8). 

11. Com ara una vida de sant Llàtzer en català, o una traducció al català de les 
Meditationes Christi de sant Bonaventura (lzQuir.RDO 1997, 359). 
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comunitat beguina del segle xrv que havia professat l'orde de Peni
tència de la tercera regla de sant Francesc, podem trobar els materials 
necessaris per a elaborar una compilació de característiques sem
blants a les que aquesta presenta. D'una altra banda, cal destac.ar 
l'entrada 41 de l'inventari, «on apareix un llibre identificat única
ment amb el seu íncipit, aparentment anodí: Item aliu librum papiri 
qui incipit: En nom de Déu e de nostra dona sancta Maria [ ... ]>>, l'ínci
pit de la Històrza de sant Llàtzer, primer dels textos compilats en les 
Històries i Contemplacions (Izquierdo 1997, 349). Podria, doncs, fins 
i tot, tractar-se de la compilació de què tractem. 

Per a aquest autor, a més, r estudi dels aspectes interns d'aquestes 
obres valida encara més la hipòtesi sobre l'origen beguí, malgrat que 
els textos durant els segles xv i xvi excediren els límits estrictes d'aquest 
corrent espiritual, tot i que important, minoritari: 

«Els fonaments de l'espiritualitat beguina estan formats a partir de 
dos eixos: la radicalitat evangèlica i l'escatologia. De la primera extrauen 
la necessitat d'una lectura comprensiva de l'Evangeli, i per tant la necessi
tat de la traducció de les escriptures. En segon lloc, la certesa que el final 
dels temps estava pròxim sens dubte exacerbà la reflexió sobre el primer 
final que preparava el segon, és a dir, la passió i mort de Jesús com a anun
ci i senyal de la segona vinguda al final dels temps» (Izquierdci 1997, 350), 

La Contemplació del dímecres sant) doncs) constitueix una mostra 
representativa d) aquests punts d)interès: el relat construeix un hipo
tètic diàleg entre Jesús i Maria, en el qual Jesucrist explica a la seua 
mare que el moment de la redempció ha arribat, com es durà a terme 
i per què. En el diàleg, Maria formula algunes preguntes i sol·licituds 
sobre la imminent passió, i Jesús respon justificant les claus de la 
salvació; a més, li atorga algunes gràcies per tal que puga suportar 
l'intens dolor que li sobrevindrà en contemplar la passió. Com veiem, 
les motivacions principals del text coincideixen amb els eixos espiri
tuals referits per Izquierdo. D'una banda, veiem palès l'interès per 
una comprensió aprofundida de l'evangeli, en concret, en un dels 
episodis més significatius: la passió, mort i posterior resurrecció de 
Jesucrist. D'una altra, el text al·ludeix reiteradament al motiu escato
lògic de la davallada als inferns, tal i com veurem tot seguit. 
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2.3. Anàlisi de la/arma i del contingut 

El motiu de la relació íntima entre Jesús i Maria i, en especial, 
l'escena de l'acomiadament entre tots dos -tot i tractar-se d'un epi
sodi inexistent en els evangelis- ha esdevingut un lloc comú present 
en moltes vides de Crist." En alguns textos el comiat apareix, tanma
teix, en un altre moment de la història: quan Jesucrist es retira a de
junar al desert. En qualsevol dels casos, i malgrat el lloc diferent 
d'aparició de r escena, aquesta sol presentar alguns elements comuns, 
com ara la benedicció recíproca, o la sol·licitud de perdó per possi
bles faltes comeses, com veiem al nostre text. En altres obres el comiat 
de dimecres sant es produeix entre Jesús i els seus deixebles, especial
ment amb Magdalena, la qual en molts relats és qui rep l'encàrrec de 
parlar amb Jesús per a dissuadir-lo d'anar a morir en la passió. 

I: origen de la tradició cal probablement situar-lo en les Medüatto
nes vitae Christi atribuïdes al Pseudo-Bonaventura, obra en què s'ins
piren gran part dels textos contemplatius. En les Meditatzones llegim: 

«[ ... ] Magdalena ministrans rogavit Dominum dí-cens: Magister, sitis 
memor, quod facietis pascha nobiscum; [. . .] Quo nullatenus acquiscente, 
sed dicente quod in Hierusalem faceret pascha; illa recedens miro cum 
fletU et lacrymis, vadit ad dominam, et his eis narratis, rogat ut ipsa euro is 
paschate teneat. Coena igitur facta, vadit Dominus Jesus ad matrem, et 
sedet cum es seorsum colloquens cum es [. . .] conspice nunc bene ipsos 
seden tes [. .. ] Magdalena vadit ad eos, et ad pedes eorum sedens dicit [ ... ]» 
(Hauf 1990: 375). 

Com veiem, a les Meditationes s'aH u deix al motiu que emmarca 
la nostra narració: Jesucrist s'asseu a banda amb la seua mare per 
dialogar, tot i que a l'escena s'hi sumarà també Magdalena. La Con
templació de dimecres sCm't, doncs, recrèa precisament aquesta con
versa íntima entre mare i fill a partir d'una situació quotidiana, sobre 
la qual dibuixa un halo de privadesa, ja que les raons que es debaten, 
segons exposa Jesús, «és sacret entre Déu lo Para e mi, e ara serà en-

12. Com ara en les Vita Christi de Ludolf de Saxònia, la de Francesc Eiximenis o 
la d'Isabel de Villena, en la Vida de la gloriosa verge Maria de Miquel Peres, o, fins i tot, 
en l'anònim volum contemplatiu Speculum Animae. 
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tre vós e mi», i per la qual cosa cal fer-ho «a part, que nagun no·ns 
hoge». El lector, doncs, esdevé testimoni silenciós de l'esdeveniment, 
còmplice en escoltar els misteris raonats entre Jesús i Maria. 

La tècnica del diàleg és, així mateix, habitual en alguns episodis 
de les vitae Christi i en alguns planctus Mariae, 13 especialment en 
aquelles ocasions en què es vol augmentar la càrrega afectiva, ja que 
la narració dels fets esdevé molt més emotiva quan són els protago
nistes en primera persona els que r expliquenY La intervenció del 
narrador és quasi inapreciable en el relat, es limita a encetar i a cloure 
el relat i a introduir-hi els parlaments; en cap moment, però, hi àfe
geix comentaris o matisa les paraules que intercanvien mare i fill. EI 
pes de la narració, doncs, recau principalment sobre les dues veus 
narratives, i a partir de les seues intervencions es dibuixa el tarannà 
dels protagonistes. Jesús apareix amb un to doctrinal, que el mostra 
alhora pacient i comprensiu amb la seua mare; Maria, commoguda en 
tot moment per les afirmacions del fill, apareix com un personatge 
molt més emotiu, torbada i preocupada en part del diàleg i conforme 
i serena a mesura que avança la conversa. 

La Contemplació del Dimecres sant amplia el relat evangèlic i hi 
aprofundeix en el significat teològic, però no fa servir citacions bíbli
ques ni d'altres autors cristians, ja que l'objectiu és en tot moment el 
de contemplar el passatge, com postulava el franciscanisme, i no el 
d'oferir una exegesi de les escriptures (Hauf 1992: 122). Tanmateix, 
presenta algunes qüestions teològiques fonamentals per al cristianis
me medieval, com ara la defensa de la immaculada concepció de Ma
ria o la insistència en la predestinació eterna de Crist, 15 arguments 
que fa servir per justificar la manera de la redempció humana. 

Considerem que el relat té una doble finalitat. Aparentment el 
motiu principal és el de fornir una justificació teològica per explicar 
les claus de la redempció, però d'altra banda dedica el mateix espai 

13. Ja es tracte de diàlegs verbals o de diàlegs mentals, que apareixen sovint en 
alguns relats de la crucifixió. 

14. Garcia ha analitzat en diverses ocasions els models narratius que presenten 
Maria dialogant sobre la passió, amb Jesucrist o amb altres personatges que la interro
guen. Vegeu GARCIA (1999) i GARCIA & MARTÍN (2005). 

15. Sobre el tractament d'aquesta qüestió teològica, vegeu &uF (1992: 35). 
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-si no més-, a la concessió de privilegis i gràcies a Maria, per tal 
que puga suportar el dolor de la passió. Aquest segon objectiu cons
titueix un dels aspectes més innovadors del relat, ja que és poc habi
tual en textos del matêix caire; sembla, a més, respondre novament a 
un precepte franciscà: la compassió que Jesús sent per Maria en con
templar la passió. 

Quan Jesús li comunica la mort imminent que l'ateny, Maria tracta 
de fer-lo canviar de pensament: qüestionant la necessitat de la seua 
mort per redimir la humanitat; demanant-li que li concedesca morir un 
dia abans per tal de no contemplar la seva passió o, si més no, que puga 
quedar esmortida; o suggerint-li que un àngel ocupe el seu cos a la 
creu. Jesús argumenta la impossibilitat dels desigs que li demana, i Ma
ria entén i accepta la necessitat de la passió i mort del seu fill. Excusa, 
a més, les seues requestes justificant-les pel dolor extrem que pateix. 

Alguns dels desitjos que Maria expressa coincideixen amb els 
que podem llegir en els planys que formula al peu de la creu o davant 
del sepulcre, com ara el desig de morir ensems amb Jesucrist o el 
dubte sobre la necessitat de la mort del fill (Garcia & Martín 2005), 
gènere amb què estableix alguns paral-lelismes temàtics. 

En darrer lloc Maria li demana que en l'hora de la mort es recor
de d'ella i la conforte amb alguna paraula, i Jesús en resposta li con
cedeix una relació de remeis i gràcies per tal de proporcionar-li con
sol en els moments dolorosos a què assistirà. Li «promet segurament» 
que al tercer dia se li apareixerà ressuscitat, i que portarà les ànimes 
dels llimbs alliberades perquè li facen reverència en reconeixement 
de la seua intervenció en el procés de la salvació; li anuncia que insti
tuirà el sagrament de l'Eucaristia, i que li concedirà la gràcia de poder 
contemplar-lo en l'hòstia consagrada en la forma en què ella voldrà, i 
que podrà parlar amb ell; li comunica qwe en el moment de la seua 
mort li prepararà una bella festa per portar-la al regne dels cels; li 
recorda que no la deixarà sola en cap moment, í que li concedirà, a 
més, la companyia de sant Joan, de les seues germanes i de les mares 
dels sants innocents; i que, en últim lloc, li atorgarà en custòdia la 
santa corona amb què serà crucificat. 

Sobta, doncs, la relació de remeis amb què Jesús, no només vol 
alleugerir el dolor de sa mare, sinó també reconèixer i agrair la seua 
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intervenció en el procés de la redempció. Tot plegat posa de manifest 
el protagonisme de Maria en el pla diví, del qual esdevé una part es
sencial; i, encara més, també destaca el mestratge que durà a terme 
entre els deixebles i el paper de mitjancera que encarnarà entre Déu 
i els cristians. 

El relat clou amb un emotiu diàleg d'acomiadament, on Jesucrist 
es disculpa pels dolors que li ha provocat al llarg de la vida. Maria, 
commoguda per les seues paraules, l'abraça i queda esmorteïda, mo
ment en què veu en esperit les ànimes dels sants pares en els llimbs. 
Després de la visió, la Mare de Déu esdevé encara més conscient de 
la necessitat de la redempció que durà a terme son fill. 

Tot i que el relat constitueix una unitat tancada temàticament, 
veiem com al llarg de la lectura hi apareixen diverses intertextualitats 
que permeten connectar el relat de la Contemplació amb les altres 
històries compilades, com ara amb la Història de la santa corona o 
amb la Història dels sants Innocents. Com veiem, així l'autor dels tex
tos afavoreix la presència d'elements recurrents, de manera que els 
relats queden englobats dins el cicle de la passió, i no com a obres 
hermètiques i independents. Aquest fet ens fa pensar en la possible 
lectura i comprensió dels textos dins d'un univers devocíonal major i 
més complex, on cada relat contemplatiu ofereix una tesseHa del mis
teri de la passió de Jesucrist. 

3. ANÀLISI LINGÜÍSTICA 

En aquest apartat complementem l'anàlisi del text dels punts an
teriors amb l'estudi de les particularitats lingüístiques. 

3.1. Grafies 

En les vocals, només assenyalem l'aparició de la grafia ji com a 
vocal tònica de les desinències de l'imperfet d'indicatiu en la forma 
deya. En la resta de casos s'utilitza la grafia hi per a marcar l'hiat (ca
hien-li,/ahia, dehia, etc.). 
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Quant a les consonants, en l'apartat de les palatals, apuntem que 
el fonema [Jl] sempre es representa amb la grafia ny (menys, senyor, 
anys, etc.) a excepció de la grafia yn que trobem al mot ayns. La [,\] 
apareix a principi de mot sempre amb la grafia l (làgramas, lavaren, 
lochs, !avars, etc.) i amb doble l en situació intervocàlica o final (don
zella, callen, fill, vull, etc., a excepció de desliura ijonol). En altres 
casos tenim doble li a final de mot quan en correspon només una 
(doll, tall i en el mot sollemnitat). També enregistrem la grafia y en els 
mots joya, yo i ya. Per al fonema [3] hi ha regularitat en l'ús de la 
grafia j i g d'acord amb les normes actuals, a excepció dels mots di
gous, agats i vigares. Per a representat [cl3l tenim tg (jutges, coratges) 
i també gen el mot migà. Finalment, el fonema [tf] el tenim represen
tat amb tx en situació intervocàlica (empatxar) i amb -iga final de mot 
(deig, vezg, desig, etc.). 

Pel que fa a les alveolars, assenyalem una certa regularitat tant en 
les sordes com en les sonores. Només apuntem les excepcions asò, 
así, açí, es/orsaré, sena, etc. Esmentem en aquest punt la grafia de la .r 
líquida a inici d'algunes paraules (stada, sturment, scusar, scarn, etc.). 
Anotem també com a romanalla antiga la grafia ten benedictió. 

Quant a les velars, destaquem que el fonema [k] apareix amb les 
grafies gu davant les vocals a i o (estzgua, conguoxa, digua, paguar, 
etc.), seguint una moda de la llengua medieval, i eh a final de paraula 
(Luch, suplich, ladonchs, amich, etc). En un cas trobem deg. 

Un altre apartat són els grups consonàntics. Esmentem la grafia 
ph de mots com prophetas. Assenyalem també l'aparició de grafies 
dobles, la més freqüent de les quals és ff (affers, de/fendre, sofferir), 
tenim també pp (supplich, appar) o cc (peccats i peccadors). En la majo
ria de casos respon a una-_ qüestió etinlològica. 

Acabem.aquest punt comentant l'ús de la grafia h. En la majoria 
dl ocasions apareix per raons etimològiques (hora, hac, hom, honor, 
humanal, etc.); altres, en canvi, sense aquest suport (ha com a pre
posició, hon com a adverbi, hoge del verb 'oir', etc.). En altres casos 
no hi apareix la grafia etimològica e, avia, avets, etc. Una altra fun
ció és separar grups vocàlics (rahons, vahé, etc.) o diftongs (jahien, 
vahien, etc.). 
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3.2. Fonemes 

El tret més destacable d'aquest text és la neutralització vocàlica 
de la a i la e àtones. No és un fet sistemàtic, però el nombre de neu
tralitzacions que enregistrem al document és força considerable. Pos
siblement el fet de tractar-se d'un registre no massa formal ha permès 
un còmput molt elevat d'ocurrències. Sabem que el document està 
redactat o copiat a Barcelona i per tant l'adscrivim al dialecte orien
tal. Una altra qüestió és el tema cronològic; sabem que aquestes neu
tralitzacions apareixen en la documentació del segle XIV i que estaven 
ja prou difoses en el codi oral, fet que justificaria la quantitat de casos 
que hi trobem. 

Les neutralitzacions apareixen sobre la grafia a en situació final 
de paraula (Mara, Para, ma pel pronom 'me', deuta, ventra, prendra, 
sobra, prevera, etc.), amb el sufix -ible, -eble (terribla, intengibla, in
mobla, amabla, possibla, etc.), igualment en els plurals (divendras, mol
tas, gràcias, demandas, casas, etc.). També en altres contextos com a 
inici de paraula (rasebran, sareu, ramey, alegirets, antenats, astaré, can
sellera, etc.) i a l'interior (captaniment, consabés, vaé, elaments, santa
dat, etc.). O amb la grafia de la vocal e (dinerem, vege, despleser, deg e, 
age, muyre,podie, die, mirave'!, etc.). 

Altres casos d' osciHacions vocàliques en les àtones són: a) la i 
s'obre en e en determenat, sostendrà, tenguda, sostenguts i làgremes; 
sovent respon a l'evolució de la 1 breu, i el mot en/eels sembla una 
assimilació, b) el cas contrari el tenim en incarnació, e) la vocal u 
s'obre en sostituiran i soferta, d) el cas contrari en colpa, e) la vocal e 
passa a o enjonol i ordonat. 

Sembla haver-hi un cas de neutralització del pronom los en dar
la-fus-ets. Tenim dissimilació en la un. Trobem en dues ocasions el 
mot guorda, possiblement per una monoftongació del grup ua_ Segu
rament, les diverses realitzacions gràfiques del pronom neutre en ho 
deya, u deu /er volen dir que tenia també una pronúncia tancada. 

El fonema [z] es manté en els mots cresensa, pleser, despleser, i 
resembra. Possiblement aquest manteniment justifica la introducció 
d'aquest fonema en casos com rescitar, veseu, etc. De la forma antiga 
reemcó tenim resemció. 
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El fonema UJ sempre apareix sense suport vocàlic, tant en situa
ció intervocàlica (aquexa, axí, saguexen, conguoxa, etc.) com a final de 
mot (matex i aquex). 

L'etimologia llatina encara s'observa en la grafia mp que conser
ven alguns mots (redemptor, emsemps, sollempnitat, comptar), o en tl 
(espat/as, Betlem), el grup et (sane/as, electa), sc (resusçitaré) o també 
en bs (substituí!). El grup -N'R- sempre apareix amb la d epentètica 
(pendrà, vindrè, sostendrà, tindrem, etc.). En canvi, el grup -L'R- gaire
bé sempre apareix sense el suport epentètic (valrie, volran, volrets, 
etc.) a excepció de voldreu. El grup -T'R- es redueix a r (paria, poran, 
parets, poré, etc.). El grup -L'e- apareix sempre amb la velar sonorit
zada (alguns, alguna, etc.). Per assimilació el grup -NV- ha donat-v-en 
el mot cové en dues ocurrències. Tenim el mot cors sense reducció. 
També trobem reducció en el grup final -rs en amarguós, plos i dinés. 
Apuntem també la reducció de grups consonàntics que trobem en 
istant, innocens (i també ignocents), cativa, etc. 

3.3. Morfosintaxi 

El text conserva com a resta de la declinació llatina la forma hom. 
];adjectiu/ori val per als dos gèneres (/ort passió). Alguns substantius 
acabats amb el sufix -or conserven el gènere femení («quanta ho
nor>>). Tenim casos de plurals proparoxítons (hòmens i vèrgens), tot i 
que el text correspon a la branca oriental. 

Apuntem les construccions comparatives de superlatiu relatives 
com «VÓS sereu la pus desolada», «sou la pus sàvíe dona», etc. 

Quant als articles, sempre apareixen les formes etimològiques lo 
i los. En un cas, va precedínt un ínfínitiu (<<lo fugir>>). 

En els demostratius, hi trobem sempre les formes reforçades. Les 
formes neutres són asò, i ço. Trobem tant el locatiu así ( «así asteré bé 
fín adés>>) com també aquí (<<Aquesta vaé aquí las santa s donas>>). 

En els possessius, hi conviuen les formes antigues («Mare sua», 
«mare mia», «la sua fi», etc.), al costat de les formes àtones («mos 
affers>>, <<mon car fill», etc.) i les formes tòniques («lo seu fill»). Tam
bé enregistrem alguns casos de la forma llur (dur frare>>, <<los !urs 
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peccats», «lur salvació»). La forma masculina de <líversos poSseïdors 
és nos tros («no vullats guardar los nostra s peccats») i vostra («lo vos~ 
tro sagrat fill», «vostros amichs», «vostros affers», etc.) i també vos
tron («digats a vostron pleser»). 

Assenyalem l'aparició dels indefinits següents: aytal, alguns, algu
nas, naguns, qualque, tal, etc. Els numerals sempre apareixen amb les 
formes romanes. 

Encara resten alguns casos amb el relatiu qui com a subjecte de la 
proposició adjectiva («callen-se los infels qui de tall taqua vos incul
pen>>, <<corona qui fou feta al primer hom>>, <<lo meu Para ha fet J e
suchrist, qui son Déu e hom», etc.). 

Pel que fa als pronoms, assenyalem, en primer lloc, l'ús de mi 
com a forma de pronom fort (<<SO que yo vull ab vós parlar és sacret 
entre Déu lo Para e mi») i també feble (<<VOS prech que si algunas 
respostas mi vénen», «aurets desig de míveura»). En una oració tro~ 
bem la forma tots nós per 'nosaltres' («yo us promet que tots nós di
nerem>>). Com en la llengua medieval, el pronom apareix enclític 
després de pausa (<<e vengueren-li», <<e cabien-li les làgramas>>, etc.). 
En alguns casos, l'ordre dels pronoms és l'antic, el complement di
recte precedeix l'indirecte («les m'i laxets dir», «dar-la-/i-ests», «que 
las ma oïats», «que las ma responguats», etc.). 

Quant a la morfologia verbal, podem assenyalar la manca de de
sinència de les formes de la primera persona del present (aconsell, 
deman, des empar, call, par, tem, etc.). Encara es conserva el sufix-am 
per a la quarta persona (parlam i estigam). Alternen les desinències de 
la cinquena persona en -ts (protest, avets), en -au (parlau, fasau) i en 
-eu, que són les formes majoritàries (enteneu, trobeu, mudareu, etc.). 

Trobem les formes sense velaritzar del verb ser (<<bons afers siens 
los vostres», «siats perdonada», «suplicam-vos que sia axi», «per 
grans que sien>>), del voler (<<vullats lo vostra voler>>, <<ma vullats beu
ra>>, <<no vullats guardar los nostres peccats») i del poder (<<US faré pus 
bella festa que·s pusca fer»). 

Apuntem també la convivència de formes del passat simple fortes 
(volch, dix, romàs, respós, consabés, etc.) i febles (nasquí, diguí, etc.). 
Així mateix subrarllem l'aparició d'algunes formes del passat peri
fràstiques (va'! senyar i va· s baxar) tot i que la resta són simples. En-
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registrem les dues formes d'incoatiu, per una banda beneïsca/s i, per 
una altra, beneesca. El futur encara apareix amb formes analítiques 
(dinar-vos-heu, donar-vos-he) al costat de les sintètiques (aparellarem, 
dinerem, portaré, etc.). També tenim alternança entre les formes de 
l'imperfet de subjuntiu amb -r- (deguera, poguera, etc.) i amb -s
(passàs, oyssen, encarnàs, etc.), aquestes últimes majoritàries. 

Les perífrasis d'obligacions tenen l'estructura haver + a + infini
tiu (avien a morir, ha afer, etc.). Altres perífrasis són: tenir per dit, que 
significa 'tenir present que ens han dit o advertit una cosa, o que 
l'hem entesa' (<<E, donchs, Fill, [ ... ]lo divendres tindrem-o per dit>>), 
també fer aparés, 'fer coneixedor' (<<e fahia aparàs que no plorava>>). 

Anotem les formes del present del verb ésser: son (<<yo son la se
gona persona en la Santa Trinitat», «yo, qui son lur frare») i só («jo·m 
só así apartat»). 

Pel que fa a les preposicions, trobem algunes perífrasis amb a 
(«romàs a reposar», «comensà a parlar», «venir a fer», etc.) i altres 
amb de (<<sadollar de mirar»). La preposició en apareix davant de to
pònims («en Betània», «en Batiem»). Enregistrem preposicions anti
gues com tro i vers. Aportem les locucions prepositives com entrar en 
batalla, los ulls en aygua, a rerahull, a poch is tant, del lavant de la taula, 
lavaren de taula, per ventura, de tot cert, etc. 

Dels adverbis, apuntem les formes ans, aytant, aprés, asats, des
pux, desús, ensemps, envides 'apenes',;amés, là, !adones, lavares, mils, 
pus, sovén, totstemps, la majoria formes arcaiques. En alguns casos els 
adverbis de quantitat es dupliquen per a reforçar la qualitat (<<Serà 
masa gran inconvenient», «molta gran desplerser», etc.). 

Remarquem també les conjuncions següents: car., e, emperò, 
donchs, mas, perquè, s~ etc,. Les locuciOns conjuntives que hem enre
gistrat són: axf com a, ço ésJ emperò que, ans- que, en tal en qual mane
ra, per so que, perquè, per tal que, despuys que, per ço com, etc. Òbvia
ment, la conjunció de més rendibilitat és la que, utilitzada sobretot en 
les completives, però també amb altres funcions, com aquesta amb 
valor final (<<jo suscitaré los coratges de las maras dels sants innocents 
que us fassen aquella jornada bona companyia>>). 

Pel que fa a la morfologia lèxica, destaquem els sufixos següents: 
a) -ment que acompanya formes verbals per a fer substantius (captani-



168 C. ARRONIS I LLOPIS - A. MAS I MIRALLES 

ment, comensament, compliment, manament, etc} i adjectius p·er a for
mar adverbis de mode (devotament,familiarment,finalment, ignocent
ment, singularment, etc.). b) -ible, -able que trobem en mots com 
amabla, inmobla, innumerables, intengibla, posszbla, terribla, etc. e) -èn
cia que enregistrem en mots com desobediència, paciència, potència, 
prominencía, reverència, etc., al costat de la forma popular consonança. 

3.4. Lèxic 

Ateses les característiques del text que estudiem, podem classifí
car el lèxic en dos grans grups: 

a) Per una banda, mots antics d'acord amb l'edat del document, 
còpia del segle xv però possible original del xrv: ai"rar 'avorir', aleixar 
amb el sentit de 'deixar', cors, feixar, amanar amb el sentit de 'dirigir', 
aparar, aparer per 'aparèixer', arrapar, cancellera, comenar, dan, dar al 
costat de donar, despleser,/rare per 'germà' ,/uyta, punya amb el sentit 
d"esforç', rasebre, regirar amb el sentir de 'trasbalsar, alterar profun
dament', rembre, servirs, vegares, etc. Aquestes romanalles lèxiques 
s'han d'acompanyar de les altres formes gramaticals antigues que 
hem remarcat més amunt. 

b) Per una altra banda, paraules referides al camp lèxic religiós, 
on destaquem paraules com acaptar, altar, capellà, capteniment, cler
gue, desolada, devoció, dolorosa, hòstia, inculpar, !im, malvestat, mise~ 
ricòrdia, oratori, patriarcas, perdonador, plant, pro/erta 'oferiment', 
pro/etas, presepe, prevera, redemptor, regina, resemció, resuscitat, reve~ 
rència, sagrament, salvació, sena, supòsit amb el sentit 'substància 
completa en raó de l'espècie', vicari, virginal, etc. A més d'expres~ 
sions com Ay lassa, molt freqüent en el registre religiós. 

4. CoNCLUSIONS 

De la breu anàlisi del relat que hem dut a terme s'extrauen algu
nes claus interpretatives interessants, que posen de manifest tant els 
llaços amb la tradició contemplativa de què participa, com l'origina-
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litat que el particularitza. Un coneixement més aprofundit del text, 
doncs, ens permet entendre quin era l'ús que se'n feia, i a quin públic 
s'adreçava. Es tracta d'un text que participa, per tant, dels preceptes 
de l'espiritualitat franciScana -potser sorgit al si d'una comunitat 
beguina, com proposa Izquierdo-, i que aprofundeix en l'explicació 
dels misteris de la passió de Crist. Probablement, segons que es des· 
prèn de les marques intrínseques del text («així com ara oyrets», 
<<oyrets-ho en la Ystòria>>), en els orígens solia ser una obra llegida en 
veu alta per a l'oració de la comunitat -religiosa, laica, o ambdues. 
El relat, a més, com s'esdevé en les altres contemplacions de la compi
lació, permet apreciar el gust per la barreja d'elements edificants que 
els ordes mendicants divulgaren des del segle XIV per inculcar una 
modalitat de fe que arrelara en l'imaginari col·lectiu, i que encara eren 
vius i arrelats en el pas del segle xv al xvi, quan el text passa a les 
premses en les primeres dècades d'activitat impressora. El culte ma· 
rià, la devoció per les relíquies i per altres sants i personatges bíblics 
s'amalgamen amb la narració de la passió de Jesucrist, i tot plegat 
permet construir trames complexes que s'interrelacionen i que inten~ 
sifiquen el caràcter dramàtic i argumental de les històries. 

Des del punt de vista lingüístic, sobre la varietat del text podem 
assenyalar, per una banda, que hi enregistrem trets dialectològics que 
podem adscriure a la branca oriental, com la neutralització vocàlica, 
la monoftongació del grup au, la representació del fonema prepalatal 
fricatiu sord sense suport vocàlic, etc. barrejat amb trets de la branca 
occidental, com els plurals proparoxítons, els incoatius en -i· o ele
ments lèxics com eixir i junc. Possiblement, la data del text no deixa 
veure clarament l'afiliació dialectològica, o el fet de tractar-se d'una 
còpia vol dir que combina trets de l'original i del copista, tot i que ens 
decantem per ,veure-hi una base occidental• a partir de la qual el co
pista ha deixat la seua empremta oriental. Per una altra banda, el grau 
de formalitat del registre utilitzat no és gaire elevat, ja que al llarg del 
text enregistrem trets lingüístics (com l'aparició de les neutralitza· 
dons, l'incoatiu en ·i·, les formes perifràstiques del passat, el predomi· 
ni de la conjunció que en lloc d'altres locucions conjuntives, el nivell 
del lèxic utilitzat, etc.) que ens fan considerar que estem davant d'un 
relat religiós més preocupat pel contingut que per la forma. 
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Comptat i debatut, aquest estudi ens confirma que ens trobem 
davant d'un text que va tenir una gran acceptació en el passat i que, 
sorprenentment, no ha rebut l'atenció filològica que es mereix, tot i 
que siga per redescobrir i recuperar les lectures de grups socials hete
rogenis a les darreries de l'edat mitjana. Esperem en un futur poder 
continuar aprofundint tant en l'anàlisi dels diversos aspectes que ací 
hem encetat, com també oferint una edició crítica de r obra completa, 
ja que sens dubte revelarà claus interessants sobre l'espiritualitat me
dieval de la nostra cultu~a. 

5. EDICIÓ 

5.1. Criteris d'edició 

Els criteris de transcripció i d'edició que hem fet servir són els 
següents: 

a. Com a criteri general respectem les grafies del text base, i no
més regularitzem sistemàticament!' ús de les grafies ulv, z!j, el ç; a més, 
desenvolupem les abreviatures. 

b. La puntuació, la separació de paraules, la resolució de les 
aglutinacions, l'ús de les majúscules i les minúscules, de l'apòstrof, 
del guionet, del punt volat, de l'accent i de la dièresi, els fem seguint 
els criteris actuals. 

c. Les desaglutinacions que assenyalen l'existència de reduccions 
vocàliques, les representem amb l'apòstrof en els casos en què coinci
deixen amb l'ús actual. Per als casos en què no es corresponen amb 
l'ús modern, fem servir el punt volat i conservem la vocal del mot de 
major categoria gramatical. 

d. En els casos de difícil comprensió, probablement deguts a 
omissions o lectures errònies del copista, indiquem a nota a peu de 
pàgina la lliçó que ofereix l'edició de Valenzuela (1906). 

e. Per a esmenes o afegits en l'edició fem servir els signes con
vencionals següents: 

( ) per a elidir algun element de l'original que considerem un 
error de còpia. 
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{ I per a indicar elements interlineats. 
[ ] per a completar elements que no apareixen a la còpia i 

també per a indicar el canvi de foli. 
(i') per a marcar els fragments que apareixen ratllats en el ma

nuscrit. 

5.2. Edició 

Contemplació del dimecras sant: com Jesuchrist e la verge Maria 
parlaren molt familiarment ensemps e de què parlaren. 

[L]o Dimars Sant en la nit, per prechs de la gloriosa verge Maria, Jesu
christ romàs a reposar tota la nit e tot lo Dimecras Sant en la casa de la glori
osa verge Maria en Batània, bon la gloriosa mara de] esuchrist aquella nit e lo 
dia no· s podia sadollar de mirar e de parlar ab lo seu gloriós fill, Déu e hom. 
E, en lo comensament del parlar, dix la gloriosa: «Ffill, lo Digous Sant, dinar
vos-heu ab mi.» Dix Jesuchrist: «Mare mia, no·s pot fer, car yo tínch tals 
affers que no u pusch fer». <<E, donchs, fill, -dix la gloriosa verge María-lo 
divendras tindrem-o per dit». Respós}esuchrist: «Mara mia, per [28r] al di
vendres aparellarem bon dinar, que yo us promet que tots nós dinerem en 
una taula». 

E la gloriosa féu-li moltas gràdas, emperò que no u entès de què ho deya 
Jesuchrist; e vengueren-li los ulls en aygua. E dix: «Mara mia, segons appar, 
en lo[s] meus affers vós no y enteneu guayre, com axí parlau ab mi ígnocent
ment». ~<Ay lassa! -dix la verge Maria- Fill, tot lo cor me havers travessat». 
«E com? -dixJesuchrist- Mare mia, no us regireu axí, e com serem dinats, 
yo dir-vos-{he} un poch dels meus afers». 

E.la gloriosa no·s poch dinar, tant desijava saber la nova del seu gloriós fill 
que donava-ly vigares que tot lo cor li partia. E servint a taula son gloriós fill, 
a rerahull remi-rave'll, e cabien-li lès làgramas pler la cara, e fahía aparàs que 
no plorava, e dehía en son cor: «Fill, e plàsia a Déu que bons afers siens los 
vostros, e no sia asò de què [25r] jo·m tem». 

E ab sa congoxa, Jesuchrist dix la benedictió(n) del lavant de la taula, e 
besà las mans ab lo jonol ficat davant la gloriosa verge Maria, mara sua. E la 
verge María va'l senyar e beneyr; e axí-s lavaren de taula. E a poch istant, dix 
la gloriosa: «Fill, e plaurà-us que parlam dels vostros affers». <<Mara -dix 
Jesuchrist-, a part, que nagun no·ns hoge». E axí, en una cambra on sovén 
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parlaven, ells se'n muntaren e asegueren-se la un de front l'altra, perquè mills 
se oyssen. 

E Jesuchrist comensà a parlar dient: «Mara molt cara, so que yo vull ab 
vós parlar és sacret entre Déu lo Para e mi, e ara serà entre vós e mi, però 
protest que vós me escolteu, e no us torbeu ne fassau nagun mal captaniméffi.t; 
sinó yo me n'auria alexar, e puys per ventura no hauríem loch de parlar». 
«Ffill-dix la gloriosa- digats a vostrdn (25v] pleser, e solament vos prech 
que si algunas respostas mi vénen, que las ma oïats, e si algunas demandas vos 
fas, que las ma responguats>~. 

Dix J esuchrist que lí plasia, e lavares J esuchrist comensà a parlar dient: 
«Mara mia, ben sap la vostra saviesa com per l'àngel vos fou dit que yo són la 
segona persona en la Santa Trinitat. Ja sabets com ne en quina manera ni 
sollempnitat ma consabés; ja us fo dit que per resembra natura humana yo 
fuy tramès per paguar lo deuta, e jo us vull avisar, mara mia, car divendres 
primer vinent jo seré penjat entre dos ladras, e tots quants amichs tinch, tots 
ma fugiran, e vós sereu la pus desolada e dolorosa dona del món, que no us 
gos dir la mia persecusió ne la manera com se farà, per què ans que sia, vos 
ho dic, per so que vós, mara mia, mils vos capdeleu mentra la persecució 
durarà, e us are[26r]gleu com a mara en los cels e en la terra. E és cert que 
sou la pus sàvie dona que sia ni serà, e per ço, mara, que mils useu de vostra 
saviesa, jo us he volguda avisar de so que no·s pot defendra». 

<<Ffill-dix la gloriosa- a mi és cert que vós sou Déu e hom, e sé que sots 
totpoderós, e sé que, si vós volets mudar la manera de la resemdó de natura 
humana, que és a vós; e yo, fill, ben sabia que aquesta jornada se sperava, mes 
confiàvem [sic] e confiu que vós mudareu la manera, pus és a vós.» 

Respós Jesuchrist: «Mara mia, jo·m só así apartat per parlar ab vós dels 
remeys per a la vostra persona, car lo meu para celestial per asò·m tramès, e 
per vera justícia jo deg morir per natura humana, e a vós, mara, deuria plaura, 
car vós sabets de tot cert que tot lo món va a perdició per lo peccat del para 
Adam, e fou tall que per justícia no· I [26v] pot resembra persona del món 
sinó yo; e vull-vos supplicar16 la manera, perquè me'n tinguats per escusat. 
Mara, quant Adam fou creat, a poch istant lo meu Para li donà son17 e féu 
muntar la sua ànima alt en paradís, e foren-li mostradas tals cosas que fins al 
judici tot per orde o vaé; emperò, en aquesta manera: que si era obedient al 
manament de Déu, aprés tans anys avia per determenat que, per dar compli
ment de glòria a la humanitat, que la segona persona de la Santa Trinitat se 

16. Valenzuela: explicar. 
17, Valenzuela: seny. 
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encarnàs en lo ventra virginal de una donzella per Déu creada ans de la crea
ció; e, si no era obedient, que aquell matex misteri seria de la íncarnacíó, mas 
que-s saguiria que, per la desobediència, lo fill de (i) Déu incarnat en lo ventra 
virginal de la dita donzella per Déu electa ans de la creació sostendrà tal pena 
que per justícia fos congru[27r]ent la pena al peccat. E axí, mare, ja havets la 
manera: vós sou aquella donzella per Déu creada, en la qual peccat venial ne 
original ne actual ne mortal ne nul-la manera de peccat en vós no s'és causat 
ne· s pot causar. Veus per què lo pare Adam fou creat net e pur e sens peccat, 
perquè cové que lo redemptor havia-ésser sens peccat. Alguns, mara, dien 
que vós sou tenguda en lo peccat original, e de asò dien gran malvestat, pet
què ja desús és dit que lo meu Para, ans que Adam fos creat, per incarnar lo 
seu Fill pura e neta vos havia creada. E, donchs, si fósseu vós al peccat obli
guada, poguera dir vostra mara (que)''' na Eva que pus pura era estada que no 
vós, corn fos estada formada sens nul·la taca de peccat, ço és, de la costella de 
Adam qui fou format e creat de terre verge, per[27v]què, mara gloriosa, ca
llen-se los infels qui de tall taqua vos inculpen. E sia a vós, mara mia, provat 
com jo he a morir, e la vostra rahó que diets que la mia potència o pot fer e 
que a mi és, jo us responch que justícia no me n'escusaria, e si·m diets que per 
potència lo meu para celestial usa de potència en crear, mas en fer tals coses 
que sie interès de part, fa tota justícia corn sia tot just.» 

«Ffill, rnoltas rahons ha vets ditas per las quals yo me'n call de la primera 
demanda, ço és, que la vostra potència donàssets a altra manera de resembra 
natura humana, e pus a vós, fill, no plau, ni-s fa a mi; mas per ço com diets 
que me u volets avisar, yo m'e pensat, fill, que quant vós volrets fer aquex 
misteri, que vós perrnetats que yo muyra un dia ans que vós, e veus per què, 
per tal que yo no vegetal jornada, car tem-me, [28r] fill, que no tornàs orada, 
e serà masa gran inconvenient». 

Dix Jesuchrist: «Mare mía, masa seria gran inconvenient, car vós sots la 
pus santíssima persona quant a dona qui sia estada ni serà, e sabem de tot cert 
que sou Mare de Déu, e, si vós moríeu ans que yo, auríeu·anar ab los paras al 
lirn, e seria molt gran inconvenient que vós, qui dev;eu ésser regina de paradís 
e sou sens nul·la taqua de peccat, entràsseu en loch de peccadors; car, mara 
gloriosa, en paradís no y ha entrat nul·la persona humana despuys que lo para 
Adam peccà, e per ço deig yo pendra mort, per obrir paradís. E, aprés la mia 
mort, per la vostra mà entraran tots aquells que vós volrets, perquè apar, 
mara gloriosa, que vós no devets morir ans que yo. E més, que vós havets 
ésser capitana dels apòstols e de tots los christians, e en vós solament deu 
rom.anir tota la fe christian;a, [28v] perquè, mara, per rahó del món, vós no 
deveu morir ans que yo. 
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E ladonchs, dix la gloriosa: «Fill meu, altra maQera que apar-molt justa 
que vós, fill meu, permetau que mentra vós sereu en aquexa persecució, que 
yo stígua inmobla e esmortida, e asò per tall que yo no veja tals dolors ni tals 
amargués». 

E respós }esuchrist: «Huda!, mare glorosa [sic], no sabets vós que des
pu:Ys que yo nasquí no us fiu despleser, ne vós a mi? E don ehs, tal amor axí·s 
deu partir? Ni per conguoxas ni per mals, per grans que sien, tals amors no·s 
deuen partir, perquè, mara gloriosa, so que vós diets no és rahó que·s dege fer 
parlant totstemps ab la vostra honor». 

«Ffill, ben conech yo, e mils o conexets vós, que la[s] mias conguoxas me 
fan dir aquestas tals casas com vos he ditas, e sap ben vostra gran saviesa què 
m'o fa dir. Prech-vos, [29r] fil, que permetats que jo us digua solament una 
altra rahó, e yo promet-vos que si no us ven ben, que no parlaré pus. E ben 
vasets, fill, que vós sou senyor de natura (humana)•'< angèlica e de totas cosas 
creadas, que per a fer aquest misteri de la resemsió faésets a un àngell pendra 
dels elaments cors, e prengués en la creu per vós aquesta tant fort pasió, e 
l'àngel no valrie menys, e vós, fill, seriets escàpol de tant terribla e penal mort, 
e a mi fer-me-n'y-ets gràcia gran tanta que no us ho poda dir». 

«Mara gloriosa, jo us respondré per vostra consolació, e prech-vos que y 
antenats. Ja desús vos n'e dit part: aquest qui ha fet aquest acta serà adorat 
axí com a Déu, car ben sabets vós que tan alt misteri com és la resemsó de 
natura humana, qui fou per peccat contra Déu, Déu hi deu tenir las mans, 
[29v] e Déu, ésser18 inmortal e íntengibla. E per so com vós sabets, mara 
gloriosa, lo meu Para ha fetJesuchrist, qui son Déu e hom. La humanitat deu 
paguar tot lo deuta de Adam e no u deu fer res de natura angèlica, mas hom 
e Déu, segons desús és declarat. E sí Déu ha fet tall preperatori e tan alt, en 
tal punt, com peria éser? So que vós diets no·s pot fer per res. Jo, qui son 
Jesuchrist, migenser entre Déu e natura humana, de què han parlat los prop
hetas del comensament del món fins ara, e lo meu Para m'a tramès per amor 
de natura humana, cové que yo o he a fer, he sobra las mias espatlas portaré 
tots los peccats dels hòmens. E ben sabets vós, mara gloriosa, que en tota la 
mia vida he sostenguda misèria, pobresa he dolor, del dia que nasquí fins ara, 
e vós, gloriosa mara mia, que havets soferta vostra [30r] part, e no m'o cal
guera rescitar. E tot quant e sofert e fet per amor de natura humana, que axí 
com yo passava la gran minva e gran misèria, axí tollia las misèrias de natura 
humana. E ara vos dic, gloriosa mara mia, que, quant yo auré soferta aquesta 
tant terribla passió, los vers càthòlichs crestíans ab poch afany entraran e 

18. Valenzuela: Déu és inmorta1 e íntangible. 
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po ran entrar en la mia glòria. E sabets que yo, qui son lur frare, seré lo rey de 
glòria; e vós, qui sou la mia mara, sereu la cansellera; e sent Pere serà lo guar
dià de la porta de paradís; e tots los apòstols e evangelistas seran jutges, e 
jutgeran-los ab mi; e tots los patriarchas e los prophetas, e tots los màrtirs e 
confessors, e totas las santas vèrgens, e tots los sants e santas, los quals no·s 
parien comptar, tots posseiran la glòria de paradís; e, finalment, tota la cort 
celestial serà carn [30v] humana, e ab los sants àngels molt ben acompanya
da. Donchs, gloriosa mara mia, plàcíe-us vullats lo vostra voler ab lo meu 
concordar, e vostras conguoxas remeyar, pus tants béns vahets que se'n sa
guexen e sa'n saguiran». 

«Fill-dix la gloriosa verge Maria-, yo ben avia conexensa, e ara la n'e 
major· per vostra bona informació, que tot so que vós diets ha·ésser en la 
vostra persona; mas, fill, què serà de mi quant yo ho veuré? Que ben sabets 
que la vostra carn e la mia és una cosa e serà, per tal com vós, fill, ma diets 
aquesta tant cruel mort que aurets a passar lo cor me cuyda de tot rompre, 
què farà-quant ho Veuré? Ben serà mester, fill, que en tal cars vos membra de 
mi, e no·m desempareu. E, fill meu, pus axí és determenat e a vós plau pendra 
e sostenir aquella tant cruell e tant terribla [3lr] passió, sia complida la vostra 
voluntat, mas prech-vos humilment, car fill meu, que en aquella ·hora me 
aconsellets de alguna paraula, e lo meu (e lo meu)'~ cor fortificau-lo. E pus a 
vós plau, axí a mi plaurà e, perquè·m plàsia, per amor vostra, m'i esforsaré». 

«Moltas gràcias fas a vós, gloriosa mara mia, de la vostra gran amor e per 
la consonança que feu del vostra voler (que feu) ab lo meu. Veus que·s faré, 
mare gloriosa: jo us vull fer alguns plesés per amor de vós e per dar remey a 
vostras tribulacions; e veus quins: mara gloriosa, ben sab la vostra santadat 
que yo may no diguí falsia; tot so, mat·a, que jo us diré agats-ho per ver e per 
sert. Mara gloriosa, yo vull dar tants remeys e tals que vós envidas vos hayre
rets de la mia passió; e veus quins: que al tercer dia aprés la mia passió en cors 
he en ànima tot gloriós yo resuscitaré, e us haparé en tal manera que jamés no 
agués-tall [31 v] goig ne tan gran. E pensant en aquest goig e en los altras que 
us diré envidas vos membraràn las dolors que vey.rets de la passió mia. E més, 
mara mia, que us faré venir a fer reverència totas las ànimas dels sants paras, . 
los quals yo auré trets dellim de infern, e ab aquells vós, mara gloriosa, aurets 
molt grant consolació, com vós sereu stada sturment de lur salvació, e tots 
volran la vostra benedictió, e vós dar-la-lus-ets. E tot asò, mara mia, és de 
sobíran goig per a vós dar remey en la vostra gran tribulació. E més, mara 
gloriosa, vos vull fer alegrar e dar remey per aquells dies. Sapiats, mara e se
nyora mia, que dijous primer vinent, ans de la mia passió, yo tindré la sena ab 
los meus apòstols e, per amor de humilitat, aprés, molts misteris yo faré: del 
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pa material, del qual tots vivim, ab tals paraules [32r] que·s convertirà en 
cors meu, e asò comensaré primer a sent Pere, lo quallexaré vicar[i] meu, e 
aprés a tots los apòstols e aprés a tots aquells a què s'estendrà, que agen 
quant al consegrar tant poder com yo; e dins aquell pa consegrat serà axí Déu 
e hom vertader com me veseu açí ara davant vós. E aquells que dignament lo 
tractaran e·l rasebran, jo· ls seré vida, e aquells qui lo contrari faran, jo· ls seré 
mort. E aquest sagrament he yo ordenat, mara mia, per ramey e repós als fels 
crestians en memòria de la mia passió, e durarà fins a la fi del món. E aquest 
sant sagrament serà en gran corroboració dels fels christians, als quals se'n 
farà de grans miraclas. 

Mara mia, vull que tot primerament sia a vós cosa miraculosa e de gran 
remey, e asò per tal com vós, mara gloriosa, aprés la mia passió viurets ·xii· 
anys, e son [32v] sert que alguns dien19 [sic] que aurets desig de mi veura, e 
yo, per donar remey a vostra desig, donar-vos-he aquesta porrogativa: que 
quant aureu desig de veure'm o de parlar ab mi, vós, mara mia, apellarets un 
de los apòstols o algun substituït en prevera. E là, bon vós. volreu, parareu un 
tall altar per tal forma. E quant lo prevera tindrà aquell pa e lo aurà consa
grat, dir-li-ets que astigua + poch per vostra honor e amor. E vós, gloriosa 
mara, demanar-me-u, e jo us respondré e mostrar-me a vós, mare mia, en 
aquella manera que vós (vol) voldreu-m'i veure, e serà a vós triar Ja manera. 
E si us plaurà que jo us aparegua aytal com me teníeu en lo presepe lo dia de 
Nadal, e axí com me veurets lo divendras de la mia passió penjat en la creu, 
e axí com me veurets resuscítat lo dia de Pascua, e en tal en qual [33r] mane
ra vós, mare mia, ma vullats veura, ma po rets veura e enteroguar e respondra 
e parlar sens null migà. Però, gloriosa, per amor vostra, permetté que aquell 
que vos alegirets quant vós volrets, oge las ditas rahons, vostras e mias, e 
aquesta potestat coman a vós». 

E per aquesta raó tots dias e lo demés dehía la missa sant Luch a la glorio
sa verge Maria. E quant sent Luch avia algtm dupta dels sants evangelis, de
manava'! a la gloriosa verge María. E la bene}ita dehia-li que quant seria hora, 
li plagués venir dit.::o missa. E tenent sent Luch en sas mans lo gloriós cors de 
Jesuchrist, la verge Maria dehia a son fill gloriós lo dupta, e son fill beneYtJe
suchrist, estant en la hòstia consegrada, e contemplant devotament mossèn 
sant Luch e aquell vahent e hoínt, responia a la sua bene)lta mara e li fahia 
resposta [33v] de so que li demanava. E en aquesta manera sant Luch fou (q}* 
clergua e capellà de la gloriosa verge Maria e avangelista de Jesuchrist. 

19. Valenzucla: dies. 
20. Valenzuela: venir a dir. 
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«E aquesta preminència daré yo a vós, mare mia, -dix Jesucrist- e si 
alguns la aconsaguexen per temps, aconseguir-l'au per vós, car sens vós nul·la 
carn la a urà. E axí, mara mia gloriosa, aquest remey vos serà molt bella cosa, 
e durarà fins a la vostra fi, en la qual jo us faré pus bella festa que us pusca fer. 
E us promet segurament, mara mia molt amada, que a tota persona humanal 
en la11 yo li aparré en aquella pròpria manera que·m veureu lo divendras en 
la creu, e a molts serà glòria, e a molts serà pena. Al feel christià diré: «Amích, 
vet que he sofert per ta salvació.» E lo feel crestià dirà lavores: «Senyor, mol
tas gràcias vos fas, que per mi vós siats mort, que yo no u merexia; mas la 
vostra infinida misericòrdia hi ha volgut suplir. E a vós, Senyor, mo1[34r]tas 
gràcies.» E dirà més: «Senyor, ajats misericòrdia de mi e dels altras pecca
dors, Senyor, no vullats guordar los nostres peccats, qui són innumarablas, 
car, Senyor, de frèvol natura són creats, e, vós, Senyor, qui sots lo creador, bé 
u sabets.» E yo perdonaré als fels qui·m demanaran perdó e misericòrdia. 
Encara, mara mia, perdonaré per amor de vós a molts qui en vós auran de 
bon cor devoció. Per què apar, reverent mara, que puys aquests remeys jo us 
he donats, qui són de tan gran glòria, vós no us deveu scusar de ésser en la 
mia mort tant preciosa ne us ne deveu donar tant mal saber com donaríeu sí 
no sabéseu so que us he dit. 

E ladonchs respós la gloriosa verge María agenollant-se en terra, e dix: 
«Ffill meu molt car e preciós, gràcias fas a vós com vos ha plagut a mi donar 
tals e tantas de gràcías e us ha plagut per amor de mi dar als peccadors tall 
porrogació. [34v] Emperò, fill, quant ma membra que la vostra carn és axida 
de les mias entrarnenes e que us vege en tal persecució e que ajudar no us 
pugua, molt me tem, fill, que ab tot quant me avets dit no u pugua sofferir, e 
majorment com no us poré ajudar. E més, mon car fill, que·m digues desús 
que tots vostres amichs e ben volents vos fugiran e yo romandré sola. E, fill, 
e si yo romanch sola, la terra se'm beurà, e que no age ab qui m'aconselle 
vege la vostra persona en tanta persecució. Mas, fill meu, pus a vós plau que 
yo hi sia, suplích-vos me doneu ab qui m'aconselle, fill, honor serà vostra.» 

E lo gloriós Jesús, Déu e Senyor, respós e dix,: «Mara mia, molt diets gran 
rahó, car la voStra honor és mia, e la mia és vostra. Ja, mara mia, una de les 
cosas que jo·m dolch és, quant me va lo cor en aquella jornada, la persona 
divina per la [35r] gent no coneguda quant serà manyspreada. E sí aquells 
mesquins me conexien, quanta honor ma farien. E per lurs peccats seran axí 
entregats que, aquell(s) qui·m parà fer major scarn, aquell se tindrà per mi
llor hom, per què, mara gloriosa, de tots los apòstols yo do e vull que·n trieu 

21. Valenzuela: en la sua fi. 
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+ tan solament que aquella jornada vos acoro pany.» E la vores dix là gloriosa 
verge Maria: «Plàcie~us, fill, que·m comenets a sent Johan, nabot meu e avan
gelista vostra». 

Dix Jesucrist: «A mi plau, mara gloriosa. E més, vos do que us acompa
nyen totas las santas donas de la vostra companyia; e més, mara mia, que jo 
suscitaré los coratges de las maras dels sants innocents que us fassen aquella 
jornada bona companyia; e més, que las donas de Jherusalem no us escanda
lizaran, ans vos ajudaran a fer gran doll. E més, mara, vos vull alegrar de una 
cosa de què, si no u sabíeu, vos daríeu molt gran despleser, [3 5v] e veus de 
què en tot lo món no és astat que hom, qui fos sentenciat a mort, sia astat 
d'espines coronat, sinó yo. E seran axí punyents, que per totas las parts del 
cap m'atravesaran tota la carn fins a l'os, e tota la mia cara serà plena de 
aquella sanch que decorrerà per las ditas spinas, e seran puntas de junchs 
marins. E aquesta corona d' espínas penal serà per la satisfació(n) de aquella 
corona qui fou feta al primer hom, Adam, la qualli fon feta per lo meu Para, 
e avia moltas virtuts, e, per lo peccat de desobediència, perdé aquesta corona 
en satisfacció de la qual yo portaré la desús dita. Per què, mara mia bene)ita, 
quant ho veurets, no us ne maravellets. De tot quant yo he en aquest món, 
mara mia, vos laxarà per joya, que tinguats fins a la vostra fi aquesta corona, 
la qual me levarets del meu cap quant me portarets al sa pulcra. [36r] Per res 
no la laxàssets, car farà molts fruyts, e veus quins: la corona serà plena de la 
mía sanch, e en la hora que la sanch se'n partirà de la dita corona, yo seré 
resuscitat. E més, que quant fereu dir missa, la sancta corona per devoció 
tindreu, e per oratori, tota la vostra vida ab reverència, e en la vostra fi jo us 
diré e us revelaré a qui la lexarets». E la gloriosa verge Maria hac de tot lo fet 
de la corona per gran consolació. Com le y levà, ne com lo [sic] conservà, ne 
a qui la lexà, trobar oyrets-ho22 [sic] en la Y stòria de la Santa Corona. 

«E axí, mara mia -dix Jesuchrist- tots aquests remeys me aparen de 
molt gran remey per al dies de la persecució, que vós, pensant en aquestas 
cosas, no us dareu aquell despleser que us daríeu. Per què, mara gloriosa, los 
fets me aparen ben asats ordenats, e si res hi volets afigir, así asteré bé fin[s] 
adés». 

«Ffill meu -dix la gloriosa verge Maria- no y [36v] vull afigír sinó ·ií· 
paraulas: segons me apar, fill, maravella serà que dabatent vós e yo astiguam 
ans de la vostra pasió, que ara, pus avero temps, prenguan comiat la un de 
l'altra. Solament, fill meu, me recomanaré a vós que·m tinguats en vostra 
gu01·da». 

22. Valenzuela: uobarets. 
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E lavores Jesuchrist ficà l~s jonolls en terra e dix: «Mara mia, jo us vull 
demanar perdó de molts desplesers que avets sostenguts e soferts per mi tro 
açí, car ben sabets, mara mia, que ·xxxiii· anys he viscut en vostra obediència. 
E sab la vostra reverència que lo dia que nasquí, en lo presepe en Batiem, vós 
pasàs molt gran despleser de les bèstias que fahíen molt gran ramor e us te
míeu que las bèstias no·m faessen qualque dan. E per aquell despleser que 
vós, mara mia, lavós passàs, vos supplich que m'o perdoneu. E més, mara 
gloriosa, vos deman perdó com en la circuncisió no aguí tan gran paci[37r] 
ència com vós volguéreu. E més, mara gloriosa; vos deman perdó com en la 
fuyta de Egipta per mi pasats tants de treballs per escapar-m'i de la mort dels 
ignocens, e en poder dels ladras fos cativa, gran injúria fon aquesta que sofe
rís per mi per què us en demà[n] perdó. E més, gloriosa mare mia, quant en 
adat de dotze ayns me perdès aquells tres dias e donàs aquells pochs de dinés 
que teníeu als portalles de la ciutat perquè m'aturasen si·m vahien, e per mi 
romangués menys de dinés, car per las portas agués a·captar las almoynas ab 
molta fraytura, e ab molts plants passàs aquells tres dies, suplich vós, mara 
mia gloriosa, que m'o vullats perdonar. Molts altras desplesers, yras e mals 
sabés, fraturas, plos e plants avets soferts e soferets per mi de so que és astat 
e serà, vos suplich m'o perdonets». 

Respós la reverent gloriosa: «Amabla fill, ab roí parlats ara axí com a hom, 
e a mi és clar [37v] que, axí com a Déu e hom, per part de tot lo món vós no 
avets fallit en cosa del món. E parlant ab vostra honor en totas cosas rahons 
que avets ditas, de las quals vos demanats perdó no av.ets colpa, perquè yo 
veig, fill, que tot quant haveu dit, haveu dit per vostra pura humilitat, e vós 
sou perdonador e redemptor e a vós prech yo, mara vostra, que si en tot lo 
temps passat, ffill, no us he servit axí com a vos pertany, que us plàcia me 
perdoneu». 

Respós lo reverent Jesús: «Mare glmiosa, de Déu e de mi si ats perdonada, 
car yo de vós no resebí sinó gràcias, honors e servirs. Mas, mare gloriosa, ja 
sabets com yo deig entrar en batalla e he mester que yo vos bes las mans e que 
vós me beneïscats e preguet,s lo meu Para celestia} que no·m desempar». 

E la gloriosa verge Maria, estant agenollada, dix: «Fill meu, jo faré so que 
vós diets, [38t] mas prech-vos que aprés me bene:Yscats». E dix lo reverent 
Jesús que li plasia. E axí lo bene:Yt Senyor pres las mans de la sua bene:Yta 
mara e besà~lí Ja una mà e despux, l'altra. E va's baxar lo gloriós Senyor per 
besar-li los peus, e la gloriosa no u volch soferir, mas, axí com Jesuchrist se 
baxava, la gloriosa verge Maria li més las mans sobra lo coll emès la sua cara 
ab la sua, e axí ab grans plors stigueran més de una hora. 

E la gloriosa mara de J esuchrist se esmortí, e la sua ànima fou arrapada e 
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vahé moltas cosas. Tro así vahé singularment las àniroas Jels sants paras, ne 
quina conguoxa estavan, e com cridaven: «Vine J esuchrist, Fill de Déu e Fíll 
de la verge Maria gloriosa, pren mort per nostros pecats. Vine rey dels reys, 
vine sant dels sants, desliure'ns». E axí vaheren los dellim la ànima de la 
gloriosa verge Maria, [38v] e comensaren a cridar: «Mara de Déu, vós siats 
benvenguda, regina del[s] àngels, e sots venguda per veura nostras tribula
cions. Mirats e ajats misericòrdia de nosaltres. O Senyora!, e dit-nos-han que 
vós fets vostra punya que lo vostre sagrat fill no muyre, lo qual és Déu e hom, 
e un supòsit. E Senyora, si lo vostra fill no· ns resem ab la sua sanch preciosa, 
may no axirem de aquesta pena. O Senyora!, totas las santas scripturas són 
plenas que vós sou advocada dels peccadors». E tots los patriarcas suplica
ren, aprés tots los prophetas e tots per orde mostrant lo temps. Aquesta vaé 
aquí las santas donas totas ensemps, suplicaren ab gran devoció(n) clients: 
«Mara de Déu, Mara de Déu!, vós per nosaltres sou Mare de Déu e Senyora, 
he no us em patxets com tota nostra intenció és, e és ferma cresensa que per 
via del món [39r] no podem ésser desliurats sinó per la mort del vostra 
bene)Tt fill, vertader Déu e hom. E axí, Senyora, suplicam-vos que sia axí, e 
prometets-nos-ho». E la ànima de la gloriosa verge Maria los promés que per 
amor d'ells tots e per obrir la tendra23 [sic] ab què avien a morir, que ella hi 
faria tot so que possibla fos de fer, de què·s féu molt gran festa entra los sants 
paras, e li foren fetas moltas e grans gràdas de la sua proferta. 

E axí la gloriosa tornà en si m~texa e dix: «Ay bell fill!, jo us prech tant 
com pusch que per mi no us estigau de resembre natura humana, ans vos dic 
que si us plau que yo muyra ab vós, me'n farets molt gran gràcia, car may no 
y fuy tant voluntària com ara per so que he vist en lo lim dels sants paras, que 
ha aytans anys que passen aquella pena. E an- me dit que si vós, mon fill, no 
preneu mort cruel, que may no axiran d'aquella pena, ne may en la gloria de 
[3 9v] pa radis no pot entrar nuHa persona ne entrarà fins que vós, mon fill 
gloriós, ajau presa mort tall com vós dieu. E axí, fill, pus que tant gran fruyt 
ha a fer, fill, no us vull empatxar. Mas he per resebuts los remeys que desús 
me havets dits per espay de la mia conguoxa. E axí, fill meu, yo preguaré lo 
vostra Pare celestial que us tingua en sa guorda e us beneesca e que no us 
desempar per sa misericòrdia». 

E quant se volgueren partir, la gloriosa verge Maria dix aytals paraules 
alsant los bulls vers lo cel: «Para celestial, jo·t coman lo teu fill e meu, e plà
de't que en aquestas jornadas tant terriblas no·l desemparas». E donà-li la 
benedictió posant-li las mans sobra lo cap. E axí-s partiren tots plorosos, que 

23. Valenzuela: camií. 
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no· s vaheren la un a l'altre fins al divendras, quant Jesuchrist amanaven ab la 
creu al coll a crusificar ha Munticalvari entre ·ii·ladras, e la glo[ 40r]riosa no·l 
conech tall l'avien aparellat los jueus, axí com ara oyrets. 
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