
 

 

La vida de la sacratíssima verge Maria 
de Miquel Peres: estudi i edició 

 

Carme Arronis Llopis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 

UNIVERSITAT D'ALACANT  

 

 

 

 

La vida de la sacratíssima verge Maria  

de Miquel Peres: estudi i edició 

 

Carme Arronis Llopis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi doctoral dirigida per la Dra. Marinela Garcia Sempere 

Departament de Filologia Catalana 

Alacant, octubre de 2012 



2 
 

 



3 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«si volem parlar a l'enteniment espiritual, 
dic que en tota la Bíblia no·s trobe evangeli que axí 

 perfetament pose la vida de la verge Maria que aquest» 
 

        Vicent Ferrer 
LXIV . De assumpcione beate Marie 
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Nota prèvia 

 

La realització d'aquesta tesi doctoral es va iniciar, com és natural, ja fa alguns anys. 

En l'any 2005 vaig enllestir el treball de suficiència investigadora (DEA) sobre un 

altra obra de Miquel Peres, la Vida de sancta Catherina de Sena, santa dominica 

italiana que, com vaig descobrir amb sorpresa, gaudia d'una gran devoció a terres 

valencianes a les darreries del XV i començaments del segle XVI. Aquest primer 

treball –inicial i iniciàtic–, que comptava probablement amb alguns encerts i moltes 

llacunes, es va convertir en la porta a través de la qual vaig descobrir un món, en 

moltes facetes encara inhòspit, com és el de la literatura hagiogràfica i devocional.  

Entrar en contacte amb aquest univers d'escrits em va permetre conéixer 

unvessant diferent de la literatura catalana que desconeixia, i que em va fascinar. El 

meu interés per la literatura medieval té alguna cosa d'antropològic: parteix de la 

curiositat per saber què llegien aquells lectors d'aleshores, amb què es delitaven, 

quines eren les inquietuds, les fantasies, el sentit de l'humor, la ironia o les pors que 

els acompanyaven, i que reflectien en les produccions artístiques. Llegir literatura 

medieval ens convida a acostar-nos a aquell públic i aquells autors, ens duu a fer un 

viatge que ens acosta a un altre temps, en aquestes mateixes contrades on som ara. 

A poc a poc he anat descobrint que, la majoria de les obres que llegien eren, 

precisament, literatura religiosa, que ens acosta com pocs gèneres al pensament 

d'aquelles gents. La literatura de ficció ens obri la porta a l'imaginari dels lectors, 

però la literatura religiosa ens l'obri a les seues creences i supersticions, al seu codi 

moral i de conducta, i en alguns punts, ens presenta la realitat tal i com era, amb els 

seus vicis i les seues virtuts. L'estudi de la literatura religiosa, i, de manera 

particular, l'hagiogràfica, és una de les claus essencials que ens permet conéixer la 

identitat cultural europea comuna, representada en pòrtics de catedrals i retaules, 

viva encara en devocions a relíquies i camins de pelegrinatge. Aquest treball, a 

més, aborda de manera especial el culte a la Mare de Déu, «santa sobre totes 

santes», com afirma Miquel Peres en el pròleg de l’obra, un dels cultes que, sens 

dubte, promogué amb major fervor l’expressió artística al llarg de l’edat mitjana.  
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Aquest interés meu per la literatura religiosa ha crescut, a més, al si d'un 

grup de companys amb qui he pogut compartir dubtes, dèries i curiositats, on puc 

compartir la faena i l'amistat a parts iguals. He de confessar, i aquest em sembla el 

lloc més idoni per a fer-ho, que sense ells la realització d'aquest treball no haguera 

estat tan profitosa, ni pels resultats obtinguts, segurament millors gràcies a les 

seues reflexions, ni pel deler de poder compartir amb ells l'alegria de troballes 

interessants o la frustració de cerques infructuoses. Vull tenir doncs, un agraïment 

especial a la directora d'aquest treball, la doctora Marinela Garcia, que m'ha 

introduït en aquest univers literari que compartim i del qual gaudim, i que encara 

ens ha de deparar molts bons fruits, gràcies per haver mantingut la vetla constant 

per aquesta tesi doctoral. També vull agrair a Carmen Puche, Àngels Llorca i Toni 

Mas, companys de recerques, el seu recolzament constant, amb paraules d'ànims i 

amb el somriure sempre present, i de manera especial a Hèctor Càmara, tantes i 

tantes coses.  

Vull agrair així mateix als membres d'aquest tribunal, Antoni Ferrando, 

Tomàs Martínez i Rafael Alemany, que hagen volgut ser-ne part, per l'interés que 

han mostrat per aquest treball i pels consells que de segur el milloraran.  

Un altre reconeixement especial al Departament de Filologia Catalana del 

qual forme part, a la direcció i al personal d'administració per facilitar-me la tasca 

sempre que ha estat a la seua mà, i, especialment, a la bona colla d'amics que he 

trobat entre despatxos, i que seria llarga d’enumerar ací: no puc imaginar uns amics 

millors per a un procés tan ardu com l’elaboració d’una tesi doctoral. A tots 

vosaltres, gràcies.  

Una última línia li la dedique, per suposat, a la meua família i als meus 

estimats. Donar les gràcies no abasta per expressar el sentiment que em mou a 

reconéixer el seu suport constant, la paciència i l’estima amb què han conviscut 

amb les meues dèries, i s’han volgut contagiar d’un entusiasme que han fet seu. 

Aquest treball també és d’ells. Gràcies, grazie, gracias.  

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

1. Introducció 



12 
 



13 
 

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és l'edició i l'estudi de la Vida de la 

sacratíssima verge Maria Maria (València, Nicolau  Spindeler, 1494) de Miquel 

Peres, una de les obres produïdes en el segle d’or valencià i que a hores d'ara 

encara no compta amb cap edició moderna ni amb estudis que li hagen dedicat una 

atenció especial.  

La Vida de la sacratíssima verge Maria és l’obra més original de les 

conservades de l’autor, i també la que gaudí d'una major acollida, ja que es reedità 

diverses vegades tant en el segle XV com en el XVI especialment, i tant en la 

tradició catalana com en la castellana. Probablement la bona recepció que tingué 

està directament relacionada amb el context espiritual imperant en l’albada de 

l’edat moderna, una espiritualitat renovada i de caire intimista que troba en la 

contemplació devota una de les principals vies d'expressió, i que veiem 

exemplificada en les pàgines d’aquest volum. Tanmateix, no comptem amb cap 

treball que s'haja ocupat d'editar el text ni d'analitzar-ne la gènesi o la difusió 

notable de què va gaudir, ja que la producció d’aquest autor ha estat força desatesa.  

La hipòtesi que motiva aquest treball parteix de la premissa que en els 

estudis de literatura catalana Miquel Peres no ha estat considerat fins ara com un 

escriptor de primera línia, i, tanmateix, tant el volum de la seua producció, com les 

característiques concretes de les seues obres, fan pensar que mereix un estudi 

detingut per poder plantejar una revalorització dels seus texts. A través d'aquest 

treball mirarem de situar la Vida de la sacratíssima verge Maria en el panorama 

literari i espiritual peninsular, de manera que es pose de manifest l'originalitat que 

suposà, clau de l'èxit que se'n seguí, i contribuirem al coneixement de l'activitat 

literària de la València lletraferida de les darreries de l’edat mitjana i els inicis de 

l’edat moderna. 

 

 

1. 1 Estat de la qüestió 

L’oblit en què Miquel Peres ha caigut en la Història de la Literatura 

Catalana obeeix, al meu parer, a dues causes fonamentals: la temàtica 

exclusivament religiosa i edificant de les seues produccions i el conreu estètic de la 

mal anomenada valenciana prosa, terme amb què alguns estudiosos s’havien referit 

a la prosa d’art característica d’alguns autors de les darreries del segle XV. 

Ja erudits d’inicis del segle XX pararen atenció a la important nòmina de 

texts religiosos en prosa, o com els anomenà Miquel i Planas (1911-1914: 209), 
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«narracions de finalitat piadosa i edificant»,1 conservats en la literatura catalana.  

També Rubió i Balaguer (1984 [1953]: 372-396) dedicà espai a la qüestió i, en 

ocupar-se de la prosa de la segona meitat del segle XV, distingeix un apartat per a 

la prosa «religiosa i moral», on destria, entre d’altres tipologies, les  vides de Crist i 

de la Verge, i les hagiografies, atés el relleu assolit en les lletres catalanes per 

aquests tipus de texts. Riquer (1964: 382-492) s’ocupa de la «prosa religiosa del 

segle XV» al llarg de tot un capítol, i ja en la introducció crida l’atenció sobre les 

obres «encara inèdites o no publicades modernament, i que no han estat objecte 

d’estudis especials».  

Aquesta denúncia ha suposat durant dècades una constant en els estudis 

literaris, que han insistit en la necessitat de comptar  amb edicions modernes de les 

obres de caràcter religiós d’autors clàssics. Així Hauf (1990: 20) evidenciava com 

la matèria religiosa és  

una de les parcel· les més mal estudiades de la nostra història cultural. 
Manquen edicions modernes de moltes obres, la publicació de les quals és 
requisit previ per a l’estudi i discussió de nombroses qüestions que caldrà 
aclarir abans de somniar en possibles treballs de síntesi.  

O Valsalobre (2001: 11), en referir-se a la mancança d’estudis sobre les 

produccions i edicions de texts religiosos a les darreries del segle XV i 

començaments del XVI, declarava que era una «mostra més del desequilibri que 

encara hi ha en els estudis de la nostra literatura antiga». 

Per a Hauf (1990: 19)  

Qualsevol temptativa de copsar la fesonomia espiritual [...] de la cultura 
catalana restarà forçosament incompleta si hom prescindeix de reconstruir la 
història del sentiment religiós català a partir d’una sistemàtica valoració de 
l’art, els sermonaris, els tractats teològics i doctrinals, les devocions i 
pràctiques ascètiques, la poesia religiosa popular i culta i, en resum, tots els 
textos que podem encabir sota el títol genèric de literatura religiosa. 

Malauradament, a hores d’ara, vint anys després d’aquestes afirmacions, 

encara no comptem  amb l’edició d’obres tan significatives de la literatura catalana 

antiga com la Vita Christi de Francesc Eiximenis o la versió de Joan Roís de 

Corella de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia o d’altres produccions 

hagiogràfiques seues,2 i de moltes altres obres que romanen encara inèdites o sense 

edicions modernes. Però afortunadament, els texts desatesos cada vegada són 
                                                      
1   I, seguint Menéndez Pelayo, estableix una classificació tipológica en què distingeix: 

llegendes bíbliques, narracions hagiogràfiques, visions de l’altra vida i viatges a 
ultratomba, i contalles devotes i exemplars. (Vegeu una aproximació a la qüestió en 
Garcia Sempere 2010: 95 i 2011). 

2  Sembla, però, que aviat podrem comptar amb una edició de la seua versió de la Vita 
Christi, que no sempre segueix fidelment l’original llatí.  
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menys, ja que diferents projectes en curs s’estan ocupant de l’edició de les obres 

d’alguns dels autors més representatius de la literatura catalana medieval, com 

Ramon Llull i Francesc Eiximenis.  

Pel que fa a la literatura catalana de finals del segle XV, especialment a 

l’àmbit valencià que ara ens ocupa, en els darrers anys també s’han dut a terme 

treballs significatius sobre la matèria. En aquest sentit cal destacar els treballs de 

Garcia Sempere (1997, 2000b, 2001, 2002, etc.) sobre els gèneres de la passió i del 

plany en la literatura catalana, que ens han proporcionat edicions i estudis 

d’aquesta tipologia de texts. 3  Recentment hem acollit una edició de la Vita Christi 

d’Isabel de Villena (Escartí 2011), una altra del Cançoner Sagrat de Vides de 

Sants,4 i treballs sobre texts hagiogràfics, especialment relacionats amb la tradició 

catalana de la Legenda aurea.5 I, en darrer lloc, s’han publicat diversos relats de 

vides de sants, tant anònimes (Martos 2000), com d’autors coneguts, com és el cas 

de Miquel Peres, del qual ara ens ocupem ací, que ja compta amb l’edició de La 

vida de sant Vicent Ferrer (Ferrando 1993a) i La Vida de sancta Catherina de Sena 

(Arronis 2007). 

Tradicionalment, alguns autors han matisat la intencionalitat estètica de la 

literatura religiosa, atenent al seu propòsit doctrinal intrínsec:  

La característica comuna de les obres que integren aquesta literatura és la de 
no ser, malgrat les sovint evidents qualitats literàries, fruit conscient de la 
intencionalitat estètica de l'homo ludens. Existeixen en funció d'un missatge 
doctrinal únic i indivisible, i per això essencialment independent de la forma 
externa de la transmissió o de l'aparent diversitat externa. (Hauf 2004, 255) 

Però em sembla més adequat considerar que la intencionalitat estètica dels texts es 

manifesta independentment de la temàtica tractada, lúdica o doctrinal. Baños 

(2009b: 534) entén la creació literària  

como la creación de un texto tan expresivo como para estimular nuestra 
imaginación y despertar nuestra conciencia, que nos a permite contemplar la 
vida y conocernos a través del sentimiento. En coherencia con esa 
concepción, los textos inspirados por la devoción y que pretenden a su vez 
expandirla, si poseen la capacidad de estimular una experiencia estética en 

                                                      
3  Vegeu especialment l’edició de la Istoria de la passió de Bernat Fenollar (Garcia 

Sempere 2002). 
4  Sergi Barceló ha revisat l'edició de principis de segle XX del Cançoner com a treball de 

fi de màster a la Universitat d’Alacant (El Cançoner Sagrat de vides de sants. Poesia 
valenciana religiosa de la baixa edat mitjana. Treball llegit el 23/12/2011), dirigit per 
Marinela Garcia Sempere.  

5  Ens semblen especialment interessants les aportacions de Càmara (2009 i 2010) sobre el 
Flos sanctorum i els treballs de Garcia Sempere sobre la difusió de l’hagiografia 
catalana (2010 i 2012). I en general, tots els treballs que s’estan realitzant en el marc del 
projecte d’investigació Edició crítica digital de textos hagiográficos de la literatura 
catalana de los siglos XV i XVI (FFI2009-11594) en la Universitat d’Alacant. 
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los términos dichos o en otros que pudiéramos definir, serán arte o serán 
literatura por muy religiosos que sean. Nadie lo duda de las catedrales, ni de 
la música religiosa, ni de la poesía mística.  

En aquest sentit, doncs, resulta innegable que Miquel Peres imprimeix una 

intenció estètica als seus texts. I així ho féu notar, d’entre altres, Rubió i Balaguer 

(1984 [1953]: 385) quan destaca «l’anhel literari que manifesta l’autor».  

Precisament el model estètic que Peres fa servir, i que té un dels principals 

trets característics en l’estil de la prosa de les seus obres, és altre dels factors que 

ha contribuït  a que l’autor, com d’altres figures coetànies –per exemple el mateix 

Corella–, haja estat menystingut al llarg de moltes dècades, heretant, sembla, els 

prejudicis ideològics i estètics del noucentisme català sobre la prosa cultista 

valenciana del segle XV (Ferrando 1983: 158). 

Rubió i Lluch (1889: 89) ja mostrà els seus prejudicis vers els excessos de 

la prosa d’art catalana. Amb major vehemència s’expressà Nicolau d’Olwer (1927: 

87) quan, després d’elogiar l’estil humanístic de Metge i de Canals, continua amb 

una crítica als prosistes valencians quatrecentistes:  

L’estil esdevé bellament periòdic en la prosa de Bernat Metge, i amb Antoni 
Canals assoleix el límit que permet el caràcter de la llengua. Aquest límit el 
traspassa l’estil complicadíssim i rebuscat de Corella i d’Alegre; i Miquel 
Peres ja no encerta a comprendre les nobles lleis de la cadència prosaica, i, 
per donar fictícia harmonia als seus períodes, acut al baix expedient de les 
ritmitzacions. 

Per a Manuel de Montoliu la versió de Peres de la Imitació de Crist 

marcava poc més que el començament de la decadència de la llengua valenciana:  

Toda lengua literaria, antes de caer definitivamente, se entretiene [...] en 
ejecutar equilibrios atrevidos y piruetas elegantes. Estos equilibrios y piruetas 
los hallamos en la traducción de Pérez. Un poquito más..., y la lengua cae, sin 
remedio, en el precipicio del más ridículo bizantismo, para después 
descomponerse rápidamente en una lengua vulgar y grosera, de plebe inculta, 
tal como pasó un siglo después en la historia de nuestra lengua. [...] 
Prescindamos de las violencias sintácticas frecuentes en que perece nuestro 
verbo catalán entre lastimosas torturas; dejemos a un lado las redundancias 
en que cae el traductor en la adjetivación de los substantivos [...]; pasemos 
por alto la sistemática transposición del verbo en la cláusula subordinada que 
produce a la larga una sensación invencible de fatiga. La decadencia inicial 
de nuestra prosa se revela ya allí por la evidente influencia castellana en el 
léxico y en la sintaxis de nuestro autor. En su texto hallamos ya palabras tan 
francamente castellanas como fondo, estrado, reparo, demasiadament, 
aposentarse, etc.; otras castellanizadas como superbo, profundo, manto, 
coros, sutzia (por sutza, etc. y ya se introduce en el régimen directo de los 
verbos transitivos la preposición á, característica del castellano [...]; y, por 
fin, se sustituye generalmente el verbo ser por estar en frases de sentido 
locativo, y haver por tenir, sustituciones debidas a la influencia castellana. 
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(Ribelles Comín 1920: 465-466)6 

Miquel i Planas (1911-1914: 70), tanmateix, jutjà més positivament l’estil 

de Peres i, en referir-se a la Vida de sant Vicent Ferrer, el qualifica 

d’«elegantíssim», tot i que «afectat un xich d’hiperbaton, encara que no de bon troç 

com el del seu contemporani Joan Roiç de Corella», i el situa quasi a l’alçada de 

Metge. 

Rubió i Balaguer i Martí de Riquer no han dedicat massa atenció a l’autor, i 

es limiten a esmentar la seua producció. Sobre la Vida de la sacratíssima verge 

Maria no formulen cap anàlisi valorativa, i es limiten a remarcar l’èxit editorial que 

va assolir (Rubió i Balaguer 1984 [1953]: 378 i Riquer 1960: 385).7 Riquer, a més, 

l’esmenta com una traducció. Quant a l’estil de Peres, no ofereixen valoracions 

gaire més positives que els erudits precedents. Rubió i Balaguer (1984 [1953]: 393-

394) considera que el seu estil és «fred i la seva adjectivació epidèrmica»; citant 

Montoliu, al·ludeix a la tendència a encabir hendecasíl· labs «exageradament»; en 

relació amb els pròlegs d’algunes de les seues obres, llegim afirmacions com ara 

«una de les pàgines de més mal gust de les que ens deixà Miquel Peres», i conclou 

que fa servir «frases pomposes i que sonen a retòrica», o que l’adjectivació 

«excessiva» amb què farceix la prosa «no respon sempre al desig de precisar les 

idees, sinó que sol cercar abans que tot un efecte eufònic» (Rubió i Balaguer 1984 

[1953]: 393, 385). Riquer (1960: 385, 423) també destaca aquesta tendència a la 

prosa rimada que el duu a «escandir les frases com si fossin versos». Aquestes 

valoracions, com apunta Wittlin (1998: 306), són segurament resultat d’una visió 

actual,  ja que aquest estil era ben del gust dels lectors de l’època. 

Caldrà esperar a la dècada dels noranta per assistir a un reviscolament en 

les consideracions sobre la prosa d’art valenciana i, per tant, sobre la producció de 

Miquel Peres. En aquest sentit són especialment importants els treballs de Ferrando 

(1993b) sobre l’etiqueta «valenciana prosa»,8 que per als autors que la feren servir 

era un sinònim culte de valenciana llengua, i no una referència a un estil de prosa 

concret, i el de Nadal i Prats (1996: 486-487), en què que ofereixen una nova 

                                                      
6  Ribelles Comín reprodueix íntegrament aquest article de Manuel de Montoliu, publicat 

inicialment en Estudis Universitaris Catalans, VI, Barcelona, 1912. 
7  Tots dos incorren, a més, en la mateixa errada, i donen com a data de l’edició príncep el 

1495, mentre que la primera es fa fer a València el 1494.  
8  Sobre la qüestió s’han ocupat: Rubió i Lluch, Marçal Olivar, Nicolau d’Olwer, Manuel 

de Montoliu, Joan Coromines, Joan Fuster, Martí de Riquer, Jordi Carbonell, Jaume 
Riera, Pere Marcet, Emili Casanova, Curt Wittlin, etc. Ferrando (1993b) fa una síntesi 
sobre les diferents interpretacions que s’han proposat per a la significació del sintagma, 
troballa literaria de Roís de Corella –i que també fa seua Peres– per a referir-se a la 
llengua valenciana. 
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aproximació a la prosa artitzada catalana parant atenció al procés de llatinització 

latent en la prosa quatrecentista. Recentment, a més, s’han dut a terme treballs que 

han posat de manifest la riquesa estilística d’autors concrets que conrearen la prosa 

d’art, com ara Joan Roís de Corella (Martos 2001: 36-71), Bernardí Valmanya 

(Wittlin 1989), Isabel de Villena (Cantavella 2011) i el mateix Miquel Peres que 

ara ens ocupa.  

Sobre Peres podem destacar els treballs de Wittlin (1994 i 1998) que 

analitzen la pràctica traductològica de l’autor, l’estudi de Ferrando (1993b), en què, 

prèviament a l’edició de la Vida de sant Vicent Ferrer, caracteritza l’estil de prosa i 

la llengua de l’autor, i els meus propis, ja que m’hi he ocupat de diversos aspectes 

de la seua producció (Arronis,  2009, 2010 i 2012) i de l’edició i l’anàlisi de la Vida 

de sancta Catherina de Sena (Arronis 2007a). La Imitació de Crist també compta 

amb, a banda d’una edició de Miquel i Planas de 1911, una transcripció més recent 

realitzada per Navarro (1994). I, en darrer lloc, des d’una perspectiva diferent, 

Juan-Mompó (2007) s’ha ocupat de l’edició setcentista de la Vida de la 

sacratíssima verge Maria, però centr l’atenció en la tasca de l’editor de l’obra, el 

canonge Teodor Tomàs.  

Així doncs, aquest treball continua les línies d’estudis inciats en els darrers 

anys amb la intenció de revisar el que se n’ha dit tradicionalment, seguint el camí 

que vaig encetar amb altres treballs que s’han ocupat de l’obra de Miquel Peres, un 

autor que, com conclou Cantavella (2011: 246), «mereix més interés que el rebut 

fins ara».  

 

1.2 Objectius i metodologia  

L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és, per tant, l'edició i la 

caracterització d'una de les obres més significatives de Miquel Peres, La vida de la 

sacratíssima verge Maria, per donar a conéixer el text i, sobretot, per aportar noves 

dades i noves perspectives que ens ajuden a situar-la i valorar-la en el seu context. 

Per tant, m’he ocupat de situar l’obra en el seu context cultural i espiritual, de 

relacionar-la amb el gènere a què pertany per veure’n les característiques 

distintives, i d’estudiar l’impacte i la difusió que va tenir en el públic d’aleshores.  

En primer lloc ha estat fonamental abordar la figura i la producció de 

l’autor. De Miquel Peres es coneixen poques dades, però abasten per endevinar que 

era un personatge ben relacionat en els cercles polítics i literaris de l’època. De la 

seua producció destaca la coherència temàtica dels seus escrits, gairebé tots de 
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temàtica devota i edificant. A continuació, m’he centrat en caracteritzar el 

contingut, l’estructura i l’estil de l’obra per tal d’apreciar-ne els trets més rellevants 

que revelen la perícia de l’autor en la utilització de materials de tradicions 

precedents d’acord amb els objectius de la seua obra i a les seues preferències 

estètiques.  

Després d’haver destacat els principals trets de l’obra, altre aspecte 

fonamental ha estat el de localitzar els exemplars conservats i, per tant, he hagut 

d’esbrinar les notícies sobre la seua fortuna editorial, ja que els catàlegs 

bibliogràfics que en donen referències són en alguns punts contradictoris, ambigus 

o inexactes. A partir d’aquesta tasca he aportat algunes de les principals novetats de 

l’estudi, ja que no comptàvem amb notícies exhaustives i actualitzades de la difusió 

de l’obra. He descrit, caracteritzat i localitzat els testimonis de les edicions 

conservades, i he intentat, quan ha estat possible, explicar les possibles vies de 

transmissió del text entre les premses editorials peninsulars. En conseqüència, he 

observat que la recepció de l’obra fou major del que s’havia considerat fins ara, 

tant en la tradició catalana com, especialment, en la castellana veïna, en la qual es 

compten traduccions fidels del text i obres derivades de la de Peres, algunes de les 

quals mai havien estat relacionades amb l’obra valenciana. 

A continuació he emmarcat l’obra en el panorama literari i espiritual en què 

sorgí i es difongué, per tal d’establir les causes de la gran acollida que se’n seguí, 

que s’explica probablement perquè encarnava els interessos devots i edificants del 

públic de les darreries del Quatrecents i inicis del Cinccents i per la mancança 

d’altres vides de Maria en romanç. Aquesta evidència prova l’originalitat del text 

dins del corrent de les manifestacions devotes marianes. De la mateixa manera he 

parat atenció a les causes del seu decés editorial, bruscament interromput per la 

prohibició inquisitorial de l’obra.  

En darrer lloc, atés que les vides de Maria no són tan freqüents en la 

literatura religiosa medieval com potser calia esperar, he intentat esbrinar quins són 

els principals models i precedents que Peres ha fet servir en la gènere de l’obra. He 

intentat relacionar l’obra amb les diverses tradicions literàries que s’han ocupat de 

la difusió dels episodis biogràfics de la vida de Maria al llarg dels segles, per 

tractar de discernir els corrents principals que han influït en la gènesi de l'obra, i 

veure l’originalitat amb què Peres reutilitza els materials segons els seus objectius. 

Aquest procés m’ha dut també a contrastar el text amb d’altres precedents i 

coetanis per considerar possibles dependències. 

Després de l’estudi, oferisc l’edició crítica. Els criteris de transcripció i 
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d’edició que he seguit tracten de facilitar la lectura, però volen ser respectuosos 

amb l’ús de l’ortografia present en el text de l’edició prínceps (València 1494). Per 

aportar major informació sobre la transmissió textual, he col·lacionat l’edició de 

1494 amb altre testimoni del text del segle XVI (Barcelona, 1551).  

Amb l’acompliment d’aquests objectius espere haver deixat palesa la 

idiosincràsia i originalitat d’aquesta obra, i facilitar l’accés perquè en el futur es 

puguen dur a terme  anàlisis d’aspectes més concrets o des d’altres perspectives 

d’estudi, com ara treballs comparatius en relació amb altres texts, que posen de 

manifest la vàlua literària de l’obra i de l’autor. Així mateix, espere contribuir a 

l'estudi del panorama literari i espiritual català en el pas de l'edat mitjana al 

renaixement, període històric en què la literatura religiosa i edificant té un relleu 

molt significatiu: no és només la literatura més conreada i llegida, sinó també la 

que ocupa major part de la producció editorial des dels primers temps de la 

impremta, fet que evidencia de manera clara els interessos del públic. No podem 

apreciar totalment la cruïlla cultural d’aquest moment històric clau sense parar 

atenció a la totalitat de les obres que circulaven ,i en aquest sentit, La vida de la 

sacratíssima verge Maria esdevé una mostra representativa.  
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2. Estudi 
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2.1 L’autor i la seua obra 

Poques són les dades que coneixem de la vida d’aquest autor valencià;9 i 

una de les dificultats principals, com ja Ferrando (1983: 196) féu notar, és que a la 

València de l’època hi hagué diferents personatges homònims, que, a més, exercien 

la professió de notari, com el nostre autor. Moltes dades les podem extraure de la 

seua producció literària, i ens permeten relacionar-lo amb el context cultural de la 

València del segle XV; d’altres, es desprenen dels càrrecs públics que va ocupar en 

el govern de la ciutat. Alguns d’aquests càrrecs els exercí per designació directa del 

rei, cosa que duu a pensar que fou un personatge ben relacionat socialment i 

políticament. 

La primera notícia que tenim sobre l’autor ens parla d’un jove Miquel 

Peres participant en el certamen de 1474, celebrat en lahors de la sacratíssima 

verge Maria. Entre la nòmina de composicions trobem la «Resposta de Miqualot 

Péreç, en lahors de la verge Maria, tirant a la joya».10 Aquesta dada ens permet 

situar-lo per primera vegada en contacte amb el cercle de lletraferits que constituïa 

la quinta essència de la intel·lectualitat valenciana del segle XV: Roís de Corella, 

Bernat Fenollar, Jaume Gassull, Jaume Roig, Joan Moreno, Joan Verdanxa o Narcís 

Vinyoles, són només alguns dels noms dels participants en el certamen. Amb els 

dos últims compartirà, a més, produccions literàries més de vint anys després, 

prova que les relacions literàries foren constants en el temps. 

També altres de les seues produccions ens permeten conéixer els vincles 

socials, culturals i literaris que degué mantenir amb personatges de relleu en la 

València de l’època: la primera de les seues obres impreses, la Imitació de 

Jesucrist, publicada en 1482, li la dedica a l’abadessa del convent de la Trinitat, sor 

Isabel de Villena,11 probablement un dels personatges erudits més destacats de la 

                                                      
9    La majoria de les dades que coneixem d’aquest autor les facilita Antoni Ferrando (1983: 

195-199) en el seu estudi sobre els participants en els certàmens poètics valencians del 
segle XV, el qual parteix al seu tomb de les recerques dutes a terme per Martí Grajales 
(1927). En Arronis (2007a: 35-49) ja em vaig ocupar de la qüestió amb més 
exhaustivitat.  

10   Ferrando (1983: 195-196) va concloure que l’ús de l’hipocorístic «Miqualot» amb què 
signà la producció és indicatiu de la seua joventut, o també per diferenciar-se del seu 
pare, probablement de nom homònim.  

11   Sor Isabel de Villena (1430-1490), o Elionor d’Aragó i de Castella, era filla natural 
d’Enric de Villena, cosina de la reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, i estava 
emparentada amb el rei Jaume II d’Aragó i Enric II de Castella. La reina Maria es féu 
càrrec de la seua educació a la mort de son pare quan només tenia quatre anys d’edat. 
Ingressà en el convent de la Trinitat de la ciutat de València de l’orde de les clarisses en 
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societat valenciana quatrecentista. El 1494 endreçà la Vida de la sacratíssima verge 

Maria a la muller de Joan Escrivà,12 mestre racional del regne de València i poeta 

de renom en els cercles valencians.13 Uns anys després, el 1499, s’edità la versió 

que realitzà de La vida de sancta Catherina de Sena, traducció que enllestí, segons 

declara en el pròleg, per precs de mossén Fenollar,14 i que dedicà a les monges  del 

monestir dominic de santa Caterina, edició que s’acompanya d’unes Cobles de 

Narcís Vinyoles, un altre dels personatges importants del poder municipal i del 

món cultural valencià.15 En 1510, s’estampà la Vida de sant Vicent Ferrer, obra 

                                                                                                                                       
1445, i n’esdevingué l’abadessa des de 1462 fins a la seua mort. Estigué molt ben 
relacionada tant políticament com literària, i va esdevenir un personatge influent en la 
València de les darreries del segle XV que se’ns mostra com una «dona especialment 
dotada per a l’estudi i la literatura» (Escartí 2011: 17-23). Hauf (1995: 20) resumeix la 
influència de sor Isabel a la ciutat en aquests termes: «el prestigi personal, moral i 
intel· lectual d’una dama que segons testimoni dels bibliògrafs va arribar a convertir-se 
en l’oracle de la ciutat, que venia a consultar-li els problemes més difícils i a sol· licitar 
la seva ajuda i les seves oracions». 

12  Joan Escrivà, sembla que va ocupar el càrrec de mestre racional des de 1477, per 
nomenament de Joan II, fins a 1501, quan va renunciar al càrrec en favor del fill 
homònim. Prèviament, en 1472, havia participat en campanyes militars al servei del rei 
Joan II; es convertí ràpidament en una persona de confiança del monarca Ferran el 
Catòlic, qui durant el procés d’implantació de la Inquisició castellana a València el 
nomenà: «comissari e general receptor e administrador per lo senyor rei deputat e 
assignat a reebre les pecúnies e béns pertanyents e confiscats a la règia cort que han 
proceït de les inquisicions fetes per los reverents inquisidors de la herètica pravitat» 
(Ventura 1978: 156-158). El 1476 havia estat alcaid del castell de Morella, i el 1488 del 
castell de Callosa. Va exercir així mateix com a militar i ambaixador de Ferran el 
Catòlic a Nàpols des de 1494 a 1497, i probablement va morir cap a 1502. (Garcia 
Sempere 2002: 44-45). 

13  Una reedició de l’obra, que probablement s’edità en València el 1516 per Diego de 
Gumiel, conté una dedicatòria nova, en aquesta ocasió adreçada «al reverendíssim frare 
Bernat Puig, mestre del Temple e del sagrat e militar orde de la sacratíssima verge 
Maria de Muntesa e de sen Jordi», un altre dels lletraferits amb què sembla que Peres 
també mantenia contactes. La primera notícia que es té de Bernat Despuig és la 
participació en el certamen marià del 1474, quan devia ser encara, com el nostre Peres, 
bastant jove. El 1506 és elegit conventualment mestre de l’orde de Montesa. Fou també 
un dels personatges propers al monarca Ferran el Catòlic, que l’envià a Roma com a 
ambaixador el 1507 davant el papa Juli II. Participà activament contra la revolta dels 
agermanats. De la seua creació poètica ens han arribat algunes composicions de caràcter 
devot (Ferrando 1983: 2915). 

14   Bernat Fenollar va exercir els càrrecs de beneficiat, domer i sotsobrer de la catedral de 
València, aquest últim càrrec des de 1467 fins a 1490. El 1479 era inscrit com a «escrivà 
de ració» i «capellà e mestre de capella» del rei Ferran el Catòlic, i el mateix any fou 
nomenat «lloctinent d’almonier». (Garcia Sempere 2002: 40).  

15   Narcís Vinyoles, en paraules de Ferrando (1983: 187), «gaudí d’un prestigi extraordinari 
entre els seus conciutadans, [...] apareix ocupant càrrecs públics, o és proposat per a 
ocupar-los, quasi sense interrupció. En cinc ocasions fou conseller de la ciutat, en quatre 
jurat, en quatre administrador de la Llotja nova, en dues fou proposat per a mostassà i 
en altres dues per a justícia civil. Tal era el seu prestigi que el mateix Ferran el Catòlic 
el recomanà al seu batlle general de València perquè resultara elegit justícia criminal 
atesa la seua «suficiència, disposició, habilitat e probitat».  
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que dedicà a na Cirera d’Alpont, «muller del magnífic micer Pere d’Alpont, regent 

de la cancelleria y del consell del rey, nostre senyor», és a dir, tresorer reial.16 

Més enllà de les relacions que hi pogué establir amb personatges lletraferits 

de la València quatrecentista, cal esmentar també la participació en certàmens 

poètics i tertúlies literàries, és a dir, en la vida erudita i intel· lectual de la ciutat. Ja 

hem esmentat més amunt la intervenció en el certamen en Lahors de la verge 

Maria de l’any 1474. Escrigué, probablement, una peça per un altre certamen en 

«prosa llatina» en honor de la Immaculada Concepció celebrat a la Seu de València 

en 1488,17 i la composició poètica de Peres que arreplega l’edició del 1514 del 

Cancionero General d’Hernardo del Castillo és una «Demanda», és a dir, una 

composició  resultant del joc literari –pregunta/resposta– mantingut amb un altre 

autor, en aquest cas, Joan Verdanxa:18«Demanda feta per Miquel Pérez a Joan 

Verdancha».19 La fama del poeta i traductor devia ésser, llavors, coneguda entre el 

cercle erudit de la ciutat, cosa que justificaria la seua inclusió en la compilació.20 

                                                      
16   Pere d’Alpont, sembla ser, com Escrivà, un personatge molt proper a la cort reial. La 

seua signatura apareix entre la dels oficials reials participants en els Furs e actes de 
Cort fets per lo senyor rey don Ferrando en la vila de Monçó en l’any mil cincents y 
déu, any de la publicació de La vida de sant Vicent Ferrer (Belenguer 1972: 167). Pere 
d’Alpont, a més, constava entre les persones que havien de distribuir els impostos que 
s’aprovaren a les Corts: «que la tacha sia feta per los officials reals e per los tachadors 
de tota la dita cort, çò és, per les persones eletes per lo braç eclesistich, e per les 
persones eletes per lo braç militar, e per les persones eletes per lo braç de les ciutats e 
viles reals, les quals són les següents: ço és per vostra magestat; lo vicecanceller; lo 
thesorer general, miçer Alpont; [...] los quals e cascú d’ells stinguen poder de subrogar 
en loch seu» (Belenguer 1972: 164). 

17   Ferrando (1983: 557) arreplega la notícia d’aquest certamen en honor de la Immaculada 
Concepció de Maria: «Impresse fuerunt predicte orationes ad laudem purissime 
conceptionis virginis mariae». Com a resultat del certamen s’imprimí un volum 
incunable amb les participacions poètiques, descrit per Gallardo (1866: 797-798) i que 
hui dia cal considerar perdut. En la descripció de Gallardo llegim la nòmina dels 
participants, entre els quals hi llegim el nom del nostre Miquel Peres. Vegeu Arronis 
(2007a: 24-25). 

18   Joan Verdanxa fou un altre poeta membre de l’alta burgesia de la ciutat. Exercí també la 
professió de notari entre els anys 1459 i 1497. Tres vegades fou elegit conseller per la 
parròquia de la Santa Creu i una en representació del gremi dels notaris, l’any 1477, 
quan era alhora un dels quatre majorals del Col· legi de Notaris. Concorregué en 
certàmens, com ara el marià de 1474, a l’igual que Miquel Peres, i fou un dels integrants 
de les tertúlies literàries del grup de Fenollar. Hi intervingué en diferents obres 
col· lectives: especialment rellevant és la Qüestió moguda per mossén Fenollar, prevere, 
a En Verdanxa i a En Vilaspinosa, notaris, la qual qüestió és disputada per tots e 
d’aquells sentenciat Miquel Estela, polèmic debat poètic que també el relaciona amb 
Vinyoles (Ferrando 1983: 182-183). Guinot (1921: 70) li atribueix les intervencions del 
personatge «lo síndich del comú dels peixcadors» en El procés de les Olives. 

19   Vegeu un estudi aprofundit d’aquesta composició en Arronis (2007b). 
20  Tanmateix, la data de composició d’aquesta poesia poguera ser anterior. Ferrando (1983: 

209) esmenta com a possible data de composició al voltant del 1493, data de publicació 
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Les dades documentades sobre l’autor ens presenten una figura ben 

relacionada políticament, exercint càrrecs de relleu en el govern de la ciutat. El 

1488 trobem Miquel Peres elegit «clavari de censals», és a dir, administrador del 

deute públic de la ciutat, càrrec que el situava com a subordinat del mestre racional 

–aleshores Joan Escrivà–, i pel qual regia l’economia de les estructures municipals 

i actuava com a delegat del monarca a la ciutat (Ferrando 1983: 196). El 1490 

Ferran el Catòlic el va nomenar, per manament directe, escrivà extraordinari de la 

cúria reial amb caràcter vitalici, en un moment en què hi eren vigents pragmàtiques 

que prohibien ampliar el nombre d’escrivans en aquell càrrec.21 El 1501 li és 

encarregada, de nou per exprés manament reial, la receptoria inquisitorial, també 

sota la jurisdicció de Joan Escrivà (Ventura 1978: 142, 146). Sembla confirmar-se, 

doncs, que gaudia de cert tracte preferencial per  part del monarca, no sabem si 

afavorit per la bona relació que es dedueix amb Joan Escrivà, ja que els càrrecs 

solien estar sota la seua supervisió. El 1502 va estar proposat, sense èxit, per al 

càrrec de justícia criminal, però, en canvi, el mateix any és elegit «administrador de 

l’obreria de Murs i Valls», càrrec que tenia com a funció principal el manteniment 

de les infraestructures públiques de la ciutat, especialment de les muralles i els 

ponts (Ferrando 1983: 196). L’any següent el trobem, a més, com a delegat dels 

jurats de València, participant en la resolució d’un conflicte ciutadà provocat per la 

carestia del blat, pel qual se l’havia enviat a Castella per comprar forment, 

juntament amb Jeroni Alegre, per tal d’alleugerir la situació (Belenguer Cebrià 

1976: 336-337). L’any 1513 figura al llibre de la Tacha Real d’aquell any com a veí 

de la parròquia de la Santa Creu i, un any després, el 1514 resulta elegit conseller 

de la ciutat per la classe de jurats vells, el que pressuposa que ja havia sigut 

conseller de la ciutat amb anterioritat. El 1518 va exercir el càrrec de lloctinent del 

mostassà de la ciutat, el tercer càrrec en la jerarquia municipal de l’etapa foral, 

després dels justícies i dels jurats, pel qual s’encarregava del desenvolupament 

econòmic (control de pesos i mesures, transaccions comercials, abastiment del 

mercat local amb queviures de bona qualitat...) i de la gestió urbanística (alineació 

de carrers, noves construccions, higiene i salubritat pública, etc.). En darrer lloc, el 

1520 –última notícia que tenim de l’escriptor– fou elegit jurat de la classe de 

ciutadans per la parròquia de Sant Martí (Ferrando 1983: 196). 

                                                                                                                                       
de La cárcel de amor de Diego de San Pedro, de la qual sembla que rep la influència. 

21  Amb aquest nomenament no gaudia del salari anual propi de l’organisme, «pero sí los 
emolumentos que cobraban los otros escribanos extraordinarios, preveyendo que, en 
caso de producirse una vacante, sería cubierta con absoluta preferencia por nuestro 
escritor» (Ferrando 1993a: 160). 



27 
 

Com veiem, el Miquel Peres, ciutadà –com  era presentat en les Trobes–, 

paral·lelament al conreu de l’activitat literària, ocupà al llarg de la seua vida 

càrrecs que el feren endinsar-se en els mecanismes de gestió de la ciutat i de les 

noves institucions, com el renovat Tribunal de la Inquisició, activitats que el 

vincularen al cercle de confiança que el monarca tenia a València, que en dues 

ocasions el designà expressament per a ocupar càrrecs públics. A més, que un 

d’aquests càrrecs estiguera vinculat a la Inquisició probablement el salvaguardà en 

una còmoda posició social, en una època, recordem-ho, que començava a ser difícil 

per a bona part de la burgesia valenciana a causa de l’origen convers de molts 

d’ells.22 Miquel Peres comparteix, com veiem, algunes de les característiques que 

defineixen el grup d’escriptors valencians de les darreries del Quatrecents: és un 

ciutadà burgés amb una elevada formació, tal com es desprén del seu coneixement 

palés de la llengua llatina i dels càrrecs que pogué desenvolupar en el govern de la 

ciutat, i, probablement participà de l’activitat literària de la ciutat, ja que la seua 

producció queda perfectament emmarcada en les preferències de l’època, tant 

temàticament com estètica. Les relacions directes amb Fenollar, Escrivà i 

Vinyoles23 ens duen a pensar-ho, tot i que no ens haja arribat cap mostra 

d’intervenció directa en les obres col·lectives que produïren alguns dels 

contertulians.24 Tanmateix, la pregunta i resposta sostinguda amb Verdanxa i 

compilada en el Cancionero General ens confirma la seua participació en debats i 

jocs poètics. En la reedició del cançoner feta a Anvers el 1557, en presentar l’autor 

afegeix que: «Compuso poesías catalanas en verso de arte mayor imitando la 

medida y el ritmo de los castellanos», comentari que potser fa referència a 

composicions que circulaven manuscrites i que no ens han arribat. I en darrer lloc, 

tenim l’indici de converses lletraferides entre Peres i Fenollar, segons es desprén 

del pròleg de la Vida de sancta Catherina de Sena,25 on, declara haver traduït 

l’obra a instàncies de Fenollar, figura que, com ja destacava Guinot (1921: 65), 

exercia una important influència  

                                                      
22  Sobre la situació dels conversos a la València quatrecentista referim, ineludiblement, a 

l’estudi de Ventura (1976). 
23  Pel que fa a la qüestió, Hauf (1990: 304) esmenta que Escrivà i Peres «tenien excel· lents 

relacions amb Bernat Fenollar». 
24  Relacionar Miquel Peres en aquest context lletraferit ens podria aportar algunes claus per 

a la comprensió de la seua activitat literària, com també, recíprocament, sobre els 
cenacles erudits ciutadans, ja que sumaríem a la nòmina el nom d’un autor que 
encarnaria la part d’aquest corrent més avesat a la producció d’obres edificants. 

25  «me haveu fet pregar al venerable mossén Fenollar que yo volgués la gloriosa vida de 
tan insigne sancta traduhir de latí en valenciana prosa [...] Y, puix no poguí de tan 
virtuoses pregàries scusar-me, lo preguí que, ell en les sues misses y vosaltres en vostres 
oracions, a l’inmens sol de justícia suplicàsseu» (Arronis 2007a: 109) 
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en el desarrollo de las letras valencianas, estimulando entre los hombres de 
ingenio no sólo el cultivo de la poesía satírica, a que fácilmente propendían, 
sino el de otros géneros poéticos, y aún el mismo estudio de lengua que 
servía de fermosa cobertura a los destellos de su inteligencia, tan influenciada 
por las auras novísimas del Renacimiento. 

Tot plegat sembla apuntar que estava ben relacionat amb personalitats de 

l’àmbit polític i literari del moment, cosa que indica que gaudia d’un cert prestigi i 

renom com a integrant del sector de l’alta burgesia regnícola.  

Sobta, però, que de les dades aplegades no hi ha cap evidència a hores 

d’ara que ens aporte llum sobre la formació de l’autor més enllà de la necessària 

per a exercir el càrrec de notari,26 especialment si tingué algun tipus de formació 

teològica específica, o, si més no, quina biblioteca devia posseir o a quines obres 

podia tenir accés. La majoria de les obres conservades, com hem vist, són 

eminentment de tarannà religiós, a diferència de la majoria dels autors 

contemporanis amb què es relaciona, com Fenollar o Vinyoles, entre d’altres, que 

alternaven la creació religiosa amb la profana. Tanmateix, Miquel Peres sembla 

fer-se un ressò especial del clima espiritual de la tardor medieval, i es dedica al 

conreu d’obres de caire edificant, especialment hagiogràfiques, que es veuen 

especialment influïdes pel sentiment espiritual renovador de l’època, i pel gust 

estètic imperant. Recordem tot seguit les dades principals sobre la seua producció. 

La primera de les obres en prosa de Miquel Peres que s’edita es coneix 

amb el títol de La imitació de Jesuchrist o Del menyspreu del món, obra 

probablement anònima però atribuïda a l’època a Johan Gerson. Peres versiona 

aquest manual de reflexió devota –un de les obres d’espiritualitat més difoses en 

Occident després de la Biblia– i és la primera traducció de l’obra que s’imprimeix 

en romanç. La Imitatio Christi és un recull de sentències sobre la vida espiritual, 

una mena de rapiarium que reflecteix les claus del corrent religiós de la devotio 

moderna (Iserloh 1973: 688). Però la versió de Peres s’allunya una mica del model 

original, no tant quant al contingut, sinó en la forma, ja que la de Peres respon als 

criteris estètics de la prosa d’art imperant a la València quatrecentista.27 

Sembla que es feren tres edicions antigues de les quals, a més, hem 

conservat testimonis, i totes tres han mantingut el pròleg amb la dedicatòria a sor 

Isabel de Villena:  

                                                      
26 La professió de notari normalment s’heretava, però per a exercir-la calia superar un 

examen on s’avaluaven els coneixements de gramàtica llatina, cal· ligrafia i art de 
notaria (redacció de contractes, testaments, etc.).  

27  Vegeu una breu caracterització de l’obra a Arronis (2009).  
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– Barcelona, 1482, Pere Posa. 

– València, 149128  

– Barcelona, 1518, Carles Amorós  

Les altres produccions en prosa de l’autor són de tarannà hagiogràfic. 

Sobre la Vida de la sacratíssima verge Maria, publicada per primera vegada en el 

1494, ens ocuparem a bastament al llarg d’aquest estudi. Les altres dues obres 

hagiogràfiques són:  

– La vida de sancta Catherina de Sena (València, 1499, Cristòfol 

Coffman)29 i  

– La vida de sant Vicent Ferrer (València, 1510, Joan Joffré).30 

Les motivacions que pogueren portar Miquel Peres a arromançar la vida 

d’aquests sants són probablement similars: els dos sants visqueren en el segle XIV, 

i per tant, representen models de santedat més pròxims en el temps a l’època de 

Peres que les vides dels màrtirs contingudes en la Legenda Aurea; tots dos 

pertanyen a l’orde dels dominics, de la qual esdevenen –junt a sant Domènec, el 

fundador– les figures més representatives; gaudien del fervor popular valencià 

(suposem que, especialment sant Vicent, sant d’ascendència local, que tingué a més 

una gran influència en la vida política i religiosa del seu moment històric); i, a tots 

dos, se’ls atribuïen tot tipus de miracles obrats en vida i després de la mort. Les 

versions que Peres realitza parteixen fonamentalment de les biografies contingudes 

en el Chronicon de sant Antoní de Florència, tot i que potser també tingué en 

compte altres texts, ja que tant la vida com els miracles d’aquests sants dominics 

tingueren una gran difusió, fins i tot abans de la seua canonització. Les obres, a 

més, constitueixen una bona mostra representativa de la prosa d’art valenciana de 

                                                      
28  Aquesta edició valenciana no conté el nom de l’impressor; Haebler (1903-1917: 136) li 

l’atribueix a Nicolau Spindeler, i esclareix la seua discrepància amb Serrano Morales, 
qui l’atribueix a Joan Rosenbach –tots dos impressors a la ciutat de València en aquests 
anys–, al· legant que els tipus usats en aquest testimoni són els mateixos que va emprar 
Spindeler en altres obres datades els mateixos anys. Vegeu també Palau y Dulcet (1961: 
271). Comptem amb una transcripció d’aquesta edició del text (Navarro 1997). 

29 Vegeu una anàlisi aprofundida d’aquesta obra i de l’exemplar conservat a Arronis 
(2007a). 

30  Vegeu una caracterització d’aquesta obra de Peres en Ferrando (1993a). De la versió de 
Peres es féu una traducció al castellà publicada, sense nom d’autor ni de traductor, en 
València, en 1589 pels «herederos de Joan Navarro»: La vida de sant Vicente Ferrer, 
con muchos milagros que obró assí en su bienaventurada vida como después de su 
gloriosa muerte. Vegeu una anàlisi de les particularitats d’aquesta traducció en Martínez 
Romero (2011). 
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l’autor, que analitzarem a partir de La vida de la sacratíssima verge Maria que ens 

ocupa en aquesta ocasió. 

 Les mostres de creació poètica que ens han arribat de Peres són escasses, 

però com ja hem referit més amunt, tot sembla indicar que la seua producció fora 

major, ja que de les escasses notícies biogràfiques que s’han conservat apunten a la 

participació en certàmens poètics i, probablement, en tertúlies literàries, ja que 

sabem que tenia relacions amb alguns dels integrants habituals, per exemple, del 

cercle de Bernat Fenollar. En qualsevol cas, les peces poètiques que ens han arribat 

són: 

– La composició religiosa «Resposta de Miqualot Pérez en lahor de la verge 

Maria, tirant a la joya», dins les Trobes en lahors de la verge Maria, 

València, 1474, Lambert Palmart;  

– i la peça profana «Demanda feta per Miquel Pérez a Joan Verdancha», 

inclosa en la reedició de 1514 del Cancionero General d’Hernando del 

Castillo (València, 1514, Jorge Costilla);31  

 Com veiem, Miquel Peres se’ns presenta com un personatge arrelat a la 

societat valenciana de les darreries del XV, tant a nivell social i polític, com en el 

vessant literari i cultural de la ciutat. De la seua producció, força homogènia tant en 

la temàtica com en l’estil, cal destacar, al nostre parer, dos aspectes: les inquietuds 

espirituals i edificants que predominen en les seues produccions en prosa, amb les 

quals acosta la devoció local als nous corrents renovadors provinents d’Europa  que 

postulen una espiritualitat més intimista, i l’ús d’una prosa d’art característica que 

considera escaient a la temàtica tractada. La seua tasca com a difusor d’obres 

edificants, principalment a través de la traducció d’obres llatines, adquireix noves 

cotes amb La vida de la verge Maria, ja que, com veurem i analitzarem amb 

                                                      
31  I reeditat posteriorment en nombroses ocasions: Toledo, 1517, Juan de Villaquiran; 

Toledo, 1520, Juan de Villaquirán; Toledo, 1527, Ramon de Petras; Sevilla, 1535, Juan 
Cromberger; Sevilla, 1540, Juan Cromberger; Anvers, 1557, Casa de Martín Nucio; 
Anvers, 1573, Casa de Fhilippo Nucio, etc. (González Cuenca 2004). A més, del fet que 
la composició de Peres aparega repetida en dues ocasions en el Cancionero (en el foli 
133r i després en el 138v-139r) sembla  que a partir de dos testimonis diferents (per les 
variacions ortogràfiques i morfològiques que incorporen), junt a les peces d’altres 
autors valencians, Fenollar, Vinyoles i Castellví, sembla ser conseqüència de la 
circulació, potser manuscrita, de la composició de Peres i Verdanxa en un full o plec 
solt, copiada, probablement, junt amb composicions d’altres autors valencians coetanis. 
Aquest fet evidenciaria que les composicions de Peres circulaven copiades amb les 
d’altres autors integrants de les tertúlies literàries, i que potser n’hi hagué d’altres que 
no ens han arribat a hores d’ara. 
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profunditat, no parteix només d’un text, sinó que crea una obra nova a partir de la 

fusió de nombrosos materials precedents.  

 

2.2 La vida de la sacratíssima verge Maria 

2.2.1 Argument i estructura 

La Vida de la sacratíssima verge Maria (VVM) presenta una biografia 

unitària de Maria des de la concepció fins a la mort i assumpció. És una elaboració 

original de Miquel Peres a partir de l'extensa tradició escrita que circulava a l'edat 

mitjana sobre la Mare de Déu. S'estructura en trenta capítols que narren 

cronològicament els episodis més representatius de la vida de Maria. Cada capítol 

inclou a la fi dos apartats exempts a mode de cloenda: una oració, en què es lloa la 

Mare de Déu i es demana el seu favor, i, a continuació, la narració d'un miracle 

marià relacionat amb l'argument tractat en l'episodi.  

 En la carta pròleg que precedeix l'obra, Miquel Peres dóna algunes de les 

claus que han motivat la composició. L'obra la dedica a Beatriu de Monpalau, «na 

Monpalaua d'Escrivà, muller de mossèn Johan Escrivà, mestre racional del Regne 

de València», atesa la gran devoció que aquesta professa a la verge Maria («a 

d’aquesta alta y humil reyna de parahís teniu devoció grandíssima»), de manera 

que li l’ofereix com un text devocional i contemplatiu per a l'oració: «perquè só 

cert que serà hun delitós verger per hon vostra mercé sovint pasejarà la sua devota 

pensa»; però també com a mostra de gratitud al matrimoni Escrivà, en especial al 

poeta i mestre racional, ja que, com Peres declara al pròleg:  

Tan plena tinch la casa de la memòria de les grans obligations que tinch al 
senyor mestre racional, que per satisfer a alguna de aquelles he deliberat 
trametre a vostra mercé hun do de la pobrea de mon entendre, volent que sia 
tal que a la condició y vida de aquella a qui·s presenta sia conforme. 

 Com ja hem vist més amunt, totes les obres de Miquel Peres van dedicades 

a algun personatge de relleu social i cultural de l'època: la traducció de La imitació 

de Christ a Isabel de Villena; La vida de sancta Catherina de Sena, a les monges 

del monestir de Santa Caterina de València; La vida de sant Vicent Ferrer, a «la 

senyora na Cirera d'Alpont, muller del magnífich micer Pere d'Alpont, Regent la 

Cancelleria y del Consell del Rey, nostre senyor». Aquesta pràctica era força 

habitual, i trobem dedicatòries semblants que arrepleguen els mateixos tòpics en 

moltes obres del període, fet que sembla evidenciar el prestigi que hom concedia 

als escrits devocionals. Així, Bernat Fenollar dedicà La Istòria de la Passió també 



32 
 

a «la molt il·lustre e devotíssima senyora dona Ysabel de Billena» (Garcia Sempere 

2002: 226), o Joan Roís de Corella adreçà la Vida de santa Anna a la «molt 

magnífica, virtuosa, honestíssima senyora na Monpalaua de Castellví», és a dir, 

Yolant de Monpalau,32 muller de Lluís de Castellví i germana de Beatriu de 

Monpalau (precisament la muller de Joan Escrivà a qui Peres dedica la VVM); i La 

Istoria de la Gloriosa santa Magdalena, «A la molt magníficha, virtuosa, 

honestíssima senyora, la senyora viuda Flors de Vallterra».33  

 Un dels trets, però, que ens semblen més interessants de la dedicatòria de la 

VVM és que hi trobem, a més, les causes que han induït Peres a la composició i les 

claus que n'expliquen l'elaboració. Declara la necessitat de comptar amb una vida 

de Maria en prosa i en romanç, ja que, com afirma, es compta amb altres 

traduccions de vides de santes, però no amb una vida de la Mare de Déu. És a dir, 

és conscient de l'auge del gènere hagiogràfic en romanç, i de l'interés que suscitava 

entre el públic general, ja que havia esdevingut un tipus de lectura devocional 

habitual, i evidencia la mancança d'una biografia de Maria: 

no he cerquat les fulles e flors dels verts camps de la elegant poesia, mas só 
entrat en lo delitós verger de la sagrada scriptura, on he collit de diversos 
libres lo fruyt de aquesta profitosa obra, la qual és intitulada La vida de la 
sacratíssima verge Maria. Y perquè encara que deu mília anys yo vixqués no 
poria complidament escriure tot lo que los sancts doctors han scrit de aquesta 
tan alta senyora, he volgut de la gran mar de la sua benaventurada vida, que 
per diverses parts està escampada, pohar aquesta poqua aygua en lo chich 
vexell [de] aquest mal ordenat libre, estimant ésser justa e rahonable cosa, 
que puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben scrites, 
que la gloriosa vida de aquesta alta reyna de paraýs, que és sancta sobre totes 
les sanctes, no deu ésser en la nostra valenciana lengua callada. (VVM 1r-1v) 

Peres, doncs, en el pròleg ens comunica dues claus fonamentals que semblen haver 

estat determinants per a la composició de l'obra: la necessitat de crear una biografia 

cohesionada de Maria a partir dels episodis continguts en diferents texts teològics,  

exegètics i doctrinals, i la de fer-ho en prosa i en llengua vernacla. Lluny d'escriure 

                                                      
32 Riquer (1964, 261), a través de l'anàlisi del testament de na Yolant de Castellví, posa de 

relleu la devoció de la dama per santa Anna, ja que tenia diversos objectes de veneració 
a la santa, justificant així la dedicatòria de Corella.  

33 Comprovem, a més, com alguns dels tòpics d'aquesta dedicatòria de Corella són 
semblants als de la VVM, entre els quals destaca la necessitat i l'interés per llegir vides 
de santes en romanç: «Devotíssima senyora, Per obeyr a les onestes pregàries que vostra 
mercè moltes vegades me ha endreçat, que en lo vulgar nostre volgués escriure de la 
seràficha Magdalena la excel· lent vida, satisfent e obeint a vostra devotíssima afecció, 
yo, Joan Roís de Corella, ab lo baix estil de ma escriptura, he tre[s]lladat dels sants 
doctors la vida de aquesta gloriosa santa. Demanant-vos per mos treballs, en do de 
singular gràcia, quant vostra [d]evoció la legira e li endreçara les devotes oracions, sia 
yo participant en vostres mèrits» (Miquel i Planas 1913: 309). 
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lloes o cobles que celebren la figura de la Verge,34 Peres vol escriure una obra 

edificant de tarannà hagiogràfic per destinar-la possiblement a un públic laic, o 

que, si més no, fa un ús habitual de la llengua romanç. 

 L'obra s'obri amb una «Invocació a la sacratíssima verge Maria en lo 

principi de la obra» que constitueix una mena d'oració en prosa amb què l'autor 

s'encomana a la Mare de Déu per dur a terme la tasca. Està construïda a partir de 

metàfores de regust bíblic en les qual Maria és comparada amb una estela que guia 

els enteniments i amb un arbre que ofereix fruit i ombra als fidels devots. Destaca 

el tarannà contemplatiu que Peres hi confereix, ja que s'encomana a l'ajut diví per 

allunyar-se del món i, a través de la contemplació, acostar-se a la vida de Maria:  

humilment suplique que desormegeu aquesta mia fexuga y pesada carn, la 
qual està fermada en los perillosos esculls de la mundana conversació, fent-
me levar en alt ab ales de contemplació devota perquè puga volar per los 
florits prats de vostres gloriosos actes. 

 Segueix l’inici del cos de l'obra. Com ja hem esmentat més amunt, cada 

capítol inclou, a més de la narració biogràfica, una oració i el relat d'un miracle 

obrat per la Mare de Déu, però el fet de separar del cos de la narració principal 

l'oració i, especialment, el relat del miracle, ens duu a pensar que Peres tenia la 

voluntat de no barrejar la història de Maria amb la inclusió d'altres materials que hi 

poguessen interferir. El contingut dels episodis es basa principalment en la tradició 

de base evangèlica, tant canònica com apòcrifa, sorgida al voltant de la figura de 

Maria i difosa profusament en l'edat mitjana; i malgrat que, tal i com declara en el 

pròleg, sembla que ha fet servir diverses obres com a base per enllestir la VVM, 

l'obra presenta un alt grau de cohesió estructural. El fil argumental se centra 

estrictament en la narració cronològica de la biografia de la Mare de Déu, i llavors, 

només els esdeveniments en què hi prengué part hi tenen cabuda. Aquest, doncs, 

sembla ser el factor discriminant en la inclusió o eliminació d'alguns episodis de la 

tradició escrita. En el text de Peres Maria és sempre protagonista o, almenys, 

testimoni dels fets narrats, i no s'inclouen passatges en què no hi és present, de 

manera que sempre se'ns narra, o bé la seua actuació i determinació, o bé la 

descripció detinguda dels seus pensaments i sentiments davant dels esdeveniments.  

 Cada capítol s'estructura al voltant d'un episodi biogràfic concret. 

Normalment en primer lloc es narra l'esdeveniment de manera detinguda i, tot 

seguit, s'afegeixen argumentacions teològiques relacionades que aporten 

explicacions doctrinals sobre els fets. Sovint es tracta d'analogies que relacionen la 

                                                      
34  Com per exemple s’esdevé en les composicions de les Trobes en lahors de la Verge 

Maria, on hi particià. 
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figura de la Verge, o dels esdeveniments narrats, amb personatges, motius o 

símbols del Vell Testament; d'altres són argumentacions escolàstiques que 

expliquen la simbologia del culte marià i d'algunes pràctiques devotes. 

 Malgrat la linealitat temporal que estableix el fil argumental, podem, però,  

diferenciar quatre nuclis temàtics: la part inicial ens relata la vida de Maria prèvia a 

la concepció del seu fill; a continuació, el cicle d'episodis que envolten el 

naixement i la infantesa de Jesús; en tercer lloc els episodis que giren al voltant de 

la vida pública de Jesús fins a la passió i resurrecció, ascensió i pentecosta; i, per 

últim, els darrers anys de la vida de Maria, fins a la seua mort i assumpció. El 

primer i el darrer bloc d'esdeveniments són de procedència clarament apòcrifa, ja 

que, a la Bíblia no hi ha cap referència a la infantesa de Maria, ni tampoc als anys 

que visqué després de la passió de Jesucrist; mentre que el cicle de la infantesa de 

Jesús, i el cicle d'episodis que envolten els esdeveniments de la passió són 

ampliacions de motius de base evangèlica que havien conegut una gran difusió en 

texts contemplatius baixmedievals, com ara en les Meditationes vitae Christi de 

Pseudo-Bonaventura.35 

 Els tres primers capítols, doncs, constitueixen el primer bloc temàtic. 

Narren la vida de Maria des de la concepció fins al seu matrimoni amb Josep, 

incloent els esdeveniments principals de la seua infantesa en el temple, episodis 

que semblen seguir l’evangeli apòcrif de Pseudo-Mateu, que parteix al seu tomb 

del Protoevangeli de Jaume.36 

 En el primer, «De la puríssima e inmaculada concepció de la gloriosa verge 

Maria», s'exposen les claus de la concepció immaculada. La narració de 

l'esdeveniment és concisa i no s'allarga en la història prèvia de Joaquim i Anna que 

relata l'apòcrif de Pseudo-Mateu; Peres focalitza la narració directament en la 

concepció de Maria, i breument presenta el matrimoni com un model de vida cast i 

exemplar, al temps que compara tipològicament l'episodi, tal i com serà habitual en 

tota l'obra, amb altres motius del Vell Testament. La narració se centra ràpidament 

en lloar les virtuts de Maria, que, encara en el ventre matern, posseeix enteniment i 

contempla les grans meravelles dels misteris. Segueix un fragment avesat a la 

defensa de la Immaculada concepció relacionant-la amb altres esdeveniments del 

Vell Testament que justifiquen la veracitat del dogma; com ho demostren, així 

mateix, les argumentacions d'autoritats que hi inclou. A diferència de la resta de 

                                                      
35 En el capítol sobre «Models i fonts» ens ocuparem de manera més detinguda sobre la 

influència directa de diferents textos en la gènesi de la VVM.  
36  Vegeu una edició del Protoevangeli de Jaume en Puig (2008: 200-230) i de l’evangeli 

apòcrif de Pseudo-Mateu en Puig (2008: 263-315).  
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capítols, que es clouen amb un apèndix exempt que relata detalladament un 

miracle, en aquest trobem tres breus miracles inserits en el cos del capítol, de 

manera que reforcen la creença en el dogma.  

 En el següent capítol, «De la nativitat de la gloriosa verge Maria», la part 

narrativa és més breu que la doctrinal, ja que presenta una llarga argumentació 

exegètica que vol demostrar com amb el naixement de Maria s'acompleixen els fets 

prenunciats en les sagrades escriptures, de manera que es reforça la idea de la 

predestinació de Maria. En canvi en el capítol tercer, «Com la gloriosa verge Maria 

de edat de tres anys anà a servir lo temple», la part narrativa és molt més extensa, i 

se'ns descriuen els anys que Maria passà en el temple. Destaca la manera en què 

descriu com la jove Maria reeixia sobre les altres donzelles, de manera que exalta 

el seu caràcter exemplar.  

 El capítol quart relata «Com la gloriosa verge Maria fon esposada ab sent 

Joseph»; Peres arreplega el motiu apòcrif de la verga florida i el compara amb 

altres símbols de la Bíblia. L'episodi s'introdueix amb l'explicació del costum de fer 

esposar les vèrgens del temple en arribar a l'adolescència. Destaca el diàleg que 

Maria manté amb el sacerdot del temple, en què, inspirada per l'esperit sant, exposa 

el seu desig de romandre verge. Per revelació coneix que el seu espòs també vol fer 

vot de virginitat, de manera que el matrimoni es presenta com model de castedat al 

servei de la voluntat divina.  

 El bloc d'episodis següents prenen com a punt de partida passatges inclosos 

en els evangelis, especialment en sant Lluc i sant Marc. Des del cinqué fins al 

tretzé, es glosen els episodis que tenen lloc al llarg de la infantesa de Jesús; amb 

tot, i com ja hem esmentat, la protagonista de les accions continua sent Maria.  

 El capítol cinqué, «Com la gloriosa verge Maria concebé lo seu gloriós 

fill», narra l'episodi de l'anunciació de l'àngel (Mt 1, 18 i Lc 1, 26-38). En primer 

lloc,  una conversa entre les tres persones de la Trinitat mentre acorden dur a terme 

la salvació humana a través de Maria. Segueix, doncs, l'ambaixada de l'arcàngel i el 

diàleg entre sant Gabriel i la Verge. El capítol és ric en imatges metafòriques que 

aprofundeixen en la simbologia mariana i en comparacions exegètiques entre la 

figura de Maria i de l'anunciació amb altres episodis bíblics.  

 El capítol sisé descriu la «Visitació de senta Elisabet en los monts de 

Judea», basat en el fragment evangèlic reportat per sant Lluc (1, 39-56). Peres 

glossa l'episodi,  explica la simbologia de l'esdeveniment i els profunds misteris 
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que representa.37 Inclou alguns detalls que no procedeixen del relat bíblic, com ara 

la companyia de sant Josep en el viatge, que sembla procedir d'algun text 

contemplatiu, probablement de les Meditatione vitae Christi, on s’arreplega aquest 

detall narratiu. El capítol es clou amb els dubtes de sant Josep sobre si repudiar 

Maria, que desapareixen després de l'anunci de l'àngel que l'informa sobre la 

concepció miraculosa (Mt 1, 19-24).  

 El capítol seté, «Com la gloriosa verge Maria parí a son fill, Déu y senyor 

nostre», se centra en la nativitat de Jesús reportada en els evangelis (Mt 1, 21 i Lc 

2, 6-7) i recreada en alguns apòcrifs amb la inclusió d’elements meravellosos.38 La 

narració descriu  com la Mare de Déu visqué els esdeveniments, i la disposició per 

al part es presenta com una preparació espiritual interior. El detalls descriptius són 

escassos: Peres no justifica el viatge a Betlem (Lc 2, 1-5), ni inclou l'adoració dels 

pastors que apareix a la Bíblia (Lc 2, 8-17), ni l'episodi apòcrif de les parteres que 

l'assisteixen, molt popular en els relats medievals. El capítol és ric en metàfores 

suggeridores, i abunden les comparacions exegètiques, moltes de les quals posades 

en boca de Maria, que demostra com s'acompleixen les escriptures.  

 En el breu capítol següent, «Com la gloriosa verge Maria véu circuncir lo 

seu gloriós fill», (Lc 2, 21) la part narrativa torna a ser molt breu en relació amb la 

part exegètica. La circumcisió és vista des dels ulls de Maria, que és dol de veure el 

patiment del fill. El capítol destaca precisament per les notes tendres que 

intercanvien mare i fill en consolar-se mútuament davant el dolor recíproc, tòpic 

també difós en els relats contemplatius. 

 El capítol nové, «Com los tres reys d’Orient adoraren al gran rey de glòria 

en los braços de la reyna de misericòrdia» (Mt 2,11), només recull els 

esdeveniments que Maria presencia, i la narració s'inicia amb l'arribada dels mags, 

sense cap referència a l'encontre d'aquests amb el rei Herodes. Torna a emfatitzar-

se el paper protagonista de Maria, la qual exposa els misteris de la concepció i el 

naixement de Jesús. A la intervenció de Maria segueixen paràgrafs exegètics que 

expliquen la simbologia de la reial adoració.  

 El capítol desé, «Com la gloriosa verge Maria presentà son fill al temple en 

                                                      
37 La narració se centra de manera quasi exclusiva en la figura de Maria, i no s'expliquen, 

per exemple, episodis bíblics com l'anunci del naixement de Joan el Baptista per l’àngel 
(Lc 1, 5-17), o la mudesa de Zacaries (Lc 1, 18-25), esdeveniments a què s'al· ludeix de 
manera molt breu: «Y al huytén jorn, que lo gloriós infant fon circuncís, cobrà la 
paraula lo justificat Zacharies, que per temps de nou mesos la havia tenguda perduda». 

38  Tant el Protoevangeli de Jaume com el Pseudo-Mateu recullen el naixement de Jesús en 
una cova, on Maria és assistida per unes llevadores (Vegeu Puig 2008: 221-224, 283-
287). 
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les mans de Simeon», parteix també de la tradició evangèlica de sant Lluc (2, 22-

38) en què Jesús és presentat al temple, segons ordenava la llei hebrea. Comença el 

capítol justificant l'obediència de la Mare de Déu a la llei judaica. La primera part 

és rica en comparacions exegètiques de l'esdeveniment, que s'intercalen amb les 

intervencions de Simeó i de Maria. A la segona meitat, tanmateix, predomina un to 

més didàctic, en què s'explica la simbologia del ritu amb què se celebrava la 

festivitat. 

 El capítol onzé, «Com la gloriosa verge Maria fugí ab lo seu beneyt fill en 

Egipte», parteix de l'episodi de sant Mateu (2, 13-15). S'inicia narrant l'aparició de 

l'àngel a sant Josep en somnis per comunicar-li que han de fugir a Egipte perquè 

Herodes ha determinat matar l'infant Jesús. Destaquen alguns fragments de la 

narració, pel detallisme commovedor que imprimeix sobre els patiments de la Mare 

de Déu, i, com ja és habitual, el protagonisme  que atorga a Maria en els 

esdeveniments: així, durant la fugida ella és, amb l'ajut de l'àngel Gabriel, la guia 

de la travessia, i en els anys que transcorren a Egipte, serà qui sustenta la sagrada 

família amb el treball de les seues mans. L'episodi presenta algunes similituds amb 

el capítol següent, «Com la gloriosa verge Maria tornà de la terra de Egipte», que 

també parteix de la narració evangèlica (Mt 2, 19-23). Com en l'anterior capítol, 

s'hi inclouen comparacions exegètiques que expliquen la simbologia del passatge 

del retorn d'Egipte a Natzaret i es destaca el rol protagonista de Maria en el viatge 

de retorn, amb detalls narratius que commouen el lector, especialment fent veure la 

complicitat i la tendresa entre la mare i el fill. 

 El capítol tretze, «Com la gloriosa verge Maria trobà son fill en lo temple 

havent-lo perdut tres dies», parteix de l’evangeli de sant Lluc (2, 41-51). En aquest 

episodi es relata l'angoixa de la Mare de Déu després d’haver pèrdut del fill a 

Jerusalem. Destaca una llarga intervenció en què fa una descripció de Jesús a les 

dones de Jerusalem, on es glossa, sense que Peres ho declare, un fragment dels 

Càntic dels Càntics de Salomó (Ct 5, 10-16). La lectura exegètica, per tant, la 

trobem en l'obra de Peres també implícitament, i sense una declaració explícita de 

l'autor.  

 A partir d'aquest capítol hi ha un salt temporal que ens situa directament en 

l'inici de la vida pública de Jesús, i comença així el tercer bloc temàtic que se 

centrarà especialment en la passió i resurrecció. Aquest gruix de capítols són la part 

més extensa de l'obra, ja que s'allarga dels episodis XIV a XXVIII. Molts 

esdeveniments que es narren són de base evangèlica, però en els evangelis la 

presència de Maria es limita als versicles de Jn 2, 1-10 i Jn 19, 25-27. El nostre text 
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sembla seguir els relats contemplatius medievals sobre el cicle de la Passió de 

Crist, molts dels quals dedicaven una atenció especial a la passione Mariae, ja que 

trobem Maria com a testimoni del procés de la passió, i els esdeveniments se'ns 

relaten a partir del seu punt de vista. 

 El capítol catorzé, «Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu 

benaventurat fill per anar al sanct batisme e a dejunar en lo desert», està inspirat en 

un motiu devocional en què Maria i Jesús s'acomiaden abans del baptisme, present 

en les Meditationes vitae Christi (cap. XVI). Com que Maria no fou un testimoni 

directe del Baptisme de Jesús, l'episodi no es narra, però es recreen, en canvi, els 

seus pensaments sobre l'esdeveniment i el simbolisme que se’n desprén. A la fi de 

l'episodi destaca el motiu devocional en què, al finalitzar Jesús el dejú, Maria li 

tramet a través d'uns àngels viandes preparades per ella, motiu que trobem en molts 

texts contemplatius medievals. 

 El capítol quinzé, «Com la gloriosa verge Maria féu convertir a son fill en 

les noces de sent Johan evangelista l’aygua en vi», és l'únic episodi que relata un 

dels miracles de la vida pública de Jesucrist, probablement perquè aquest és l'únic 

on la verge Maria hi intervengué, no només com a testimoni, sinó com a 

intercessora del miracle. L'esdeveniment parteix de l'evangeli de sant Joan (2, 1-

10), però Peres afegeix alguns detalls de la tradició apòcrifa, com ara que les noces 

que se celebraren a Canà foren les de Joan Evangelista, al qual se'l considera, a 

més, fill de Maria Salomé, germana de la verge Maria, segons s’havia difós en els 

alguns escrits patrístics i per tant, cosí de Jesús, motiu que s’havia arrelat en el 

culte popular.39 A la fi del capítol afegeix detalls narratius que permeten imaginar 

Maria en altres escenaris de la vida pública de Jesús, ja que se'ns diu que volgué 

contínuament seguir-lo fins a la mort, i ser testimoni dels esdeveniments.  

 El capítol setzé, «Com la gloriosa verge Maria és entesa per Martha y per 

Magdalena quant en lo seu castell acolliren a Jesús, salvador nostre», és un breu 

capítol de caràcter metafòric en què Maria és comparada amb les dues santes 

dones, a les quals supera en virtut pel seu tarannà contemplatiu i actiu alhora. 

Sembla tenir una procedència homilètica, ja que és un motiu que trobem tractat en 

                                                      
39 Possiblement, la Legenda Aurea contribuí a la difusió del motiu. En el capítol sobre la 

festivitat de la Nativitat de Maria, Voràgine inclou l’ascendència familiar de la Mare de 
Déu, i refereix que sant Joan Evangelista era nebot de Maria. Així ho llegim en el Flos 
sanctorum romançat imprès el 1494: «E, quant fonch mort lo segon marit de sancta 
Anna, ella pres altre per marit, qui hagué nom Salomé, del qual hagué altra filla, que 
hagué nom, axí mateix, Maria, e donà-la per muller a Zebedeu. E aquesta Maria hagué 
de son Marit Zebedeu dos fills, ço és, sanct Jaume Major e sanct Johan Evangelista.» 
(Càmara 2010: 217). 
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alguns sermons, per exemple en un de Sant Vicent Ferrer. No conté gairebé acció 

narrativa, però serveix per situar la presència de la Mare de Déu en alguns dels 

escenaris de la vida pública de Jesús, com ara en casa de Llàtzer.  

 El capítol desset, «Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós cors de son 

fill en la sancta scena y com aprés de la Assenció de son fill combregava y 

confessava y la oració que deya quan combregava», situa Maria en l'escenari del 

sant sopar. Sobta la presència de Maria al cenacle, ja que no és un motiu habitual ni 

en les fonts canòniques ni en les apòcrifes. Tanmateix, Peres no li confereix cap 

intervenció explícita, la major part de l'episodi descriu els pensaments de Maria, 

que desxifren la significació exegètica de la cerimònia, i alhora, en rebre el 

sagrament, se'ns presenta com un model exemplar de cristià.  

 El capítol dihuit, «Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu 

beneyt fill per anar a la mort e passió dolorosa», narra el comiat entre Jesús i Maria 

previ a la passió, motiu que havia estat tractat en molts texts contemplatius, dels 

que es fa ressò, com ara en les Meditatione vitae Christi (cap. LXI). Jesús 

comunica a sa mare que ha arribat el moment de la redempció, i li demana 

temprança per suportar els futurs patiments i per ser exemple dels fidels devots. El 

diàleg entre mare i fill és ple d'al· lusions al Vell Testament, però adquireix alhora 

un to commovent, ja que Maria expressa el seu dolor mitjançant alguns dels tòpics 

que trobem en relats contemplatius, com ara el desig de morir abans que son fill.  

 El capítol dinou, «Quines coses pensava la verge Maria quant son fill 

hagué pres comiat d’ella per anar a la mort e passió», segueix, doncs, el fil narratiu 

del capítol anterior. La verge Maria resta sola i reflexiona sobre la significació del 

sacrifici del seu fill recordant altres esdeveniments bíblics que ho preanuncien. Les 

explicacions exegètiques, doncs, són posades novament en boca de Maria, de 

manera que es ressalta el seu mestratge teològic i doctrinal. Però l'acció també 

continua en aquest episodi, ja que, mentre Maria és a la cambra reflexionant sobre 

els esdeveniments, escolta arribar Joan Evangelista amb les noves sobre el judici i 

la condemna de Jesús. Observem novament com no s'hi inclou cap escena narrativa 

en què Maria no hi participa, ni tan sols de manera paral·lela o en la veu del 

narrador: l'acció no avança fins que Maria no pren part dels esdeveniments.  

 El capítol vint, «Com la gloriosa verge Maria seguia lo seu benaventurat 

fill portant la creu al coll», presenta Maria, en companyia de Joan Evangelista, 

seguint Jesús pel camí del Calvari. El capítol parteix dels relats evangèlics que 

relaten la passió i mort de Jesucrist (Mt 27, 32-44; Mc 15, 21-32; Lc 23, 26-43; Jn 

19, 17-27), però inclou algunes de les escenes habituals en els relats contemplatius 
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sobre el camí de Jesús al Calvari, molts dels quals presents en el Via Crucis 

franciscà, que Peres aprofita per reforçar el protagonisme de la Mare de Déu, la 

qual tracta d'ajudar Jesús a portar la creu, vol cobrir el seu cos amb el vel, etc. 

Inclou també un diàleg espiritual entre la mare i el fill, en el qual Jesús li recorda la 

promesa de la resurrecció i la salvació. 

 El capítol vint-i-u, «Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la mort del 

seu gloriós fill y lo plant que aprés la mort de aquell feya», és un dels més llargs de 

l'obra. Es glossa la mort de Jesús relatada en els evangelis (Mt 27, 45-56; Mc 15, 

33-41; Lc 23, 44-49; Jn 19, 28-30), incidint en la vivència dels fets per part de 

Maria, de manera que s'augmenta el dramatisme de la mort en presentar el dolor de 

la mare davant la pèrdua del fill, i parant atenció a la recepció que aquesta feia de 

les darreres paraules de Jesús. Maria realitza un llarg plany al peu de la creu, 

seguint el model dels planctus medievals, presents en molts relats de la passió. 

 Després de la mort de Jesús, el capítol vint-i-dos, «Com la gloriosa verge 

Maria confortava y consolava lo sanct ladre y los altres deixebles aprés la mort del 

seu benaventurat fill», destaca el paper actiu de Maria com a representat de la fe 

cristiana al peu de la creu. Peres relata com per revelació espiritual pogué 

contemplar la glòria de l'ànima del seu fill davallant als llimbs per alliberar els 

sants patriarques i profetes; i així, amb aquest goig, consolava i exhortava els 

deixebles en l'esperança de la resurrecció, i, especialment, al bon lladre Dimas, 

recordant-li la promesa de la salvació.   

 El capítol vint-i-tres, «Com la gloriosa verge Maria tengué son fill en les 

faldes devallat de la creu», inclou un nou plany líric que ens descriu els sentiments 

de Maria en contemplar el cos de Jesús despenjat de la creu. La narració barreja la 

contemplació dolorosa i la significació exegètica que interiorment Maria refereix a 

cadascuna de les ferides. Tot seguit del plany, se segueix el soterrament, però l'eix 

de la narració continua voltant sobre Maria, el dolor de la qual es va descrivint en 

cada moment: en el camí del sepulcre, després del soterrament, o amb el diàleg que 

manté amb Nicodem i Josep d'Arimatea. L'acció segueix en el capítol vint-i-quatre, 

«Com la gloriosa verge Maria havent deixat son fill en lo sepulcre tornant a la sua 

posada adorà la sancta creu en lo mont de Calvari», Maria, acompanyada de sant 

Joan i de les Maries, es dirigeix a la seua posada, però en el camí de retorn, davant 

el mont del Calvari, es deté per adorar la creu. En l'oració destaquen les 

consideracions que fa quant al significat exegètic que confereix a la creu, i al 

simbolisme que rebrà en el cristianisme. La narració d’aquests moments tingué una 

gran difusió en la literatura pietosa, i els trobem relatats també en les Meditationes 
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vitae Christi (cap. LXVIII). 

 El capítol vint-i-cinc, «Quines coses féu la gloriosa verge Maria lo disapte 

sanct y com rahonà als apòstols y dexebles la mort y passió del seu gloriós fill», 

relata els esdeveniments que seguiren la mort de Jesús. Maria passa el dissabte sant 

en el cenacle amb la santa companyia, revivint i recordant interiorment els 

esdeveniments de la crucifixió, fins que arriben els deixebles i li demanen que els 

relate els fets. L'escena del dissabte sant en què els deixebles es reuneixen 

novament la trobem en molts texts contemplatius, com ara en les Meditationes 

vitae Christi (cap. LXIX), però allà no és Maria qui reporta els esdeveniments, sinó 

sant Joan, per la qual cosa veiem com Peres augmenta en una altra ocasió el seu 

protagonisme, situant-la com a cap de l'Església. El capítol continua amb la 

narració minuciosa dels fets, que Maria glossa amb explicacions exegètiques que 

accentuen el seu mestratge espiritual. Per concloure Peres afegeix explicacions 

teològiques sobre alguns símbols cristians que representen la Mare de Déu.  

 El capítol vint-i-sis, «Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la 

resurrecció del seu gloriós fill», narra l'aparició de Jesús ressuscitat a la seua mare. 

Aquesta aparició no consta en les fonts canòniques, però coneix una gran tradició 

en els escrits devocionals, ja que fins i tot molts sants autors se n'ocuparen. En el 

diàleg que es reprodueix entre mare i fill, Jesús narra la davallada als llimbs per 

alliberar els sants patriarques i profetes, i recorda les profecies que declaraven 

aquest esdeveniment. Trobem l’episodi en el capítol LXXII de les Meditationes 

vitae Christi, però és molt habitual en els relats sobre la passió i, en general, en les 

vitae Christi.  

 El capítol vint-i-set, «Què féu la gloriosa verge Maria en la assensió als 

cels del seu beneyt fill», es basa en l'episodi de l'Ascensió de Jesucrist narrada en 

els (Ac 1, 1-10). Peres, però, li confereix un gran protagonisme. Jesús no solament 

s'acomiada de la seua mare, sinó que, a més, la deixa encarregada de guiar 

l'Església cristiana novament instituïda. El capítol inclou el diàleg entre Maria i 

Jesús, en el qual li relata el descens als llimbs per alliberar de la condemna eterna 

els sants patriarques i profetes, els quals, abans d'ascendir al paradís celestial, 

rendeixen honors a la Mare de Déu. 

 El capítol successiu, «De la missió del Sanct Sperit en lo sanct col· legi hon 

era la gloriosa verge Maria y com instruhí aprés als apòstols per a edificar la sancta 

Sgléya christiana», glossa l'episodi de Pentecosta (Ac 2, 1-4) en què l'Esperit Sant 

és enviat sobre els apòstols. Tot i que en el relat canònic Maria no hi apareix, en la 

glossa de Peres li confereix, seguint el to de l'obra, un paper clau en la constitució 
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de l'Església cristiana, de fet, és ella qui indica als deixebles els indrets on han 

d'anar a predicar la fe.  

 Els darrers dos capítols constitueixen l’últim bloc temàtic de l'obra i 

corresponen als darrers anys de la vida de Maria. La narració parteix dels relats 

apòcrifs, especialment del Transitus B o Pseudo-Melitó.40 El capítol vint-i-nou, 

«Quines coses féu la gloriosa verge Maria aprés la assensió del seu gloriós fill y 

aprés la missió del sanct esperit», es descriu la vida de Maria en els dotze anys que 

continuà vivint després de la mort de Jesucrist. Del text de Peres destaca el paper 

exemplar i evangelitzador que atribueix a Maria, que amb el seu exemple i el seu 

mestratge converteix centenars de persones a la fe catòlica. Es descriu el model de 

vida que duia, gairebé secular, atribuint-li detalls propis de la religiosistat 

medieval, com ara que al llarg de tota la seua vida dugué cilici o que sempre vestí 

de burell, motius que s'havien difós en la tradició medieval a través de texts 

contemplatius.  

 L'últim capítol, «Com la gloriosa verge Maria muntà als cels en cors y en 

ànima», narra l'assumpció de la Mare de Déu. El motiu de l'assumpció té una llarga 

tradició apòcrifa, però també es va difondre en els escrits que s'ocupaven de la 

celebració de la festivitat religiosa. El relat segueix la narració del Transitus B, 

però ha estat profundament reelaborada, de manera que es destaca novament el 

caràcter evangelitzador i el mestratge espiritual que atribueix a la verge Maria. 

Després de la promesa de l'àngel de què en tres dies es produirà el seu traspàs, 

dedica cadascun dels dies a una tasca espiritual diferent: el primer dia a meditar 

sobre els esdeveniments de la seua vida i la del seu fill, el segon a instruir els 

membres que s'havien convertit de la fe catòlica, i el tercer a consolar els sants 

deixebles. El capítol finalitza amb les explicacions teològiques i exegètiques de 

l'assumpció als cels.  

Cada capítol, com ja hem avançat més amunt, es tanca amb una oració en 

prosa, en què es demana la protecció i l’empara de la Mare de Déu. Peres les escriu 

amb una veu narrativa diferent de la narració general: ara són apel· lacions en 

primera persona, de manera que el devot s’identifica amb la veu que pronuncia la 

preguera. Les oracions comencen amb una invocació a la verge Maria, i després es 

fan ressò del contingut tractat per demanar la protecció i la intercessió de Maria en 

les situacions de perill:  

O, sacratíssima verge Maria, refugi y segura infançonia dels qui a vós 
recorren! Per aquells treballs, destents y affanys que vós passàs quant ab lo 

                                                      
40 Vegeu una edició del text a Puig (2008: 503-528). 
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vostre gloriós fill fugís en Egipte, vos suplique, senyora, que en les mies 
tribulacions, treballs y congoxes me vullau socórrer y girar los ulls de pietat a 
la gran necessitat mia [...] (VVM 50r-50v) 

També els miracles que apareixen a mode d’epíleg en cada capítol 

s’enllacen temàticament amb el contingut tractat a l’episodi; però no perquè els 

miracles que es relaten tinguen una relació directa o es desprenguen de la narració 

de la vida de Maria, sinó perquè el motiu que tracten permet establir alguna mena 

de paral·lelisme que possibilita que el devot evoque la intercessió de Maria 

recordant els patiments o els goigs que aquesta experimentà al llarg de la seua vida:  

Mas lo devot hermità, recorrent a la gloriosa verge Maria, que és guia y 
carrera dels perduts y posats en congoxa, la suplicà que per aquells affanys, 
treballs y destents que ella, gloriosa reyna dels àngels, havia sentit fugint per 
aspres deserts en Egipte, lo volgués deliurar en aquell tan apartant desert de 
l’affany, set, fam e congoxa que sentia.(VVM 50v-51r) 

 

suplicant ab gran devoció a la sacratíssima verge Maria que axí com ella, 
benaventurada senyora, fon alegra de haver cobrat lo seu gloriós fill quant lo 
perdé tres dies, los volgués alegrar de fer-los trobar lo fill que perdut havien. 
(VVM 57v) 

 La majoria de les situacions que presenten els miracles bé podrien ser 

escenes que el lector de la VVM percep com a pròximes, ja que reflecteixen la vida 

medieval en els diversos estaments i aspectes que la conformen, però en establir 

paralel·lismes amb la narració biogràfica, queden lligats i enllaçats en el gruix de 

l’obra. 

Comprovem, doncs, com la VVM, tot i que parteix de fonts diverses, 

presenta una forta cohesió estructural. Els esdeveniments triats corresponen a 

moments rellevants de la vida de Maria, i es disposen seguint un rigorós fil 

temporal. Cadascun dels capítols se centra en un episodi concret, que tanmateix, 

s'enllaça amb el precedent o el següent mitjançant breus transicions narratives, és a 

dir, la vida de Peres intenta ser una veritable biografia ordenada en què es 

destaquen els episodis més significatius, i no un seguit d'anècdotes marianes. A 

més, són freqüents les referències que cohesionen el text internament, i que es 

reflecteixen en records de moments apareguts en episodis previs:  

Acabats y complits huyt dies de la nativitat del nostre salvador Jesús, mirava 
la mare, sacratíssima verge Maria, ab ulls de entrestida continença la tendra e 
delicada carn de son fill ésser tallada ab hun coltell de dura pedra (VVM 36v) 
 
mas, aprés de pochs dies, ella, benaventurada senyora, volgué anar hon era lo 
seu beneyt fill, perquè contínuament seguís fins a la mort los seus virtuosos 
passos; y perquè ella fos testimoni de vista als qui aprés de la gloriosa 
assenció de aquell a la fe cristiana se convertiren (VVM 63v) 
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E, axí, estigué dotze anys aprés la gloriosa Assensió de son fill sostenint ab 
humil pasciència molta necessitat y fretura [...] (VVM 117v) 

 

 La selecció dels episodis inclosos sembla basar-se en la participació de 

Maria en els fets, és a dir, només incorpora aquells en què la Verge hi intervé 

d'alguna manera, com a protagonista o com a testimoni. L'interés constant de Peres 

se centra en la seua figura, i ens mostra tant les accions que protagonitza, com els 

sentiments que experimenta davant episodis que presencia o imagina, però l'acció 

mai avança de manera paral·lela a través de la narració omniscient, sinó només 

quan Maria hi participa d'alguna manera:  

E axí, essent en aquest piadós recort la entrestida mare, ab piadoses làgrimes 
que de les fonts dels seus plorosos ulls corrien, arribà a casa de Làzer lo 
benaventurat sent Johan Evangelista, al qual la gloriosa Magdalena y les 
altres sanctes dones que allí estaven del seu mestre y senyor demanaren; lo 
qual, ab adolorida veu de plors e sanglots debilitada, los dix com ab gran 
colps, bufets y enpentes era estat presentat a Cayfàs e Annà, y com en casa de 
Pilat era estat jutgat a mort cruel e trista. Les quals paraules hoint la 
sacratíssima verge Maria, que dins la sua secreta cambra estava apartada, les 
grans dolors que dins lo seu adolorit cor tenia tanquades li doblaren [...] 
(VVM 74r) 

 D’aquesta manera aconsegueix dur el focus d'atenció sempre sobre el 

protagonisme de Maria, de la qual s'emfatitza el seu rol actiu com a mare i esposa: 

E, arribant de Natzaret en Betlem, cercava la solícita senyora alguna abitació 
hon ella y sent Josef, ab la sua pobra e poca roba, poguessen atényer posada; 
mas perquè mostraven ésser presones en estament de gran pobretat 
constituhides, no trobaven qui ls volgués acollir ni rebre. E, axí, acceptà la 
sanctíssima peregrina hun pobrellet diversori, [...]. (VVM 31v-32r) 
 
Y en aquest tan aspre camí planyia la piadosa senyora, no los treballs de la 
sua delicada persona, mas los affanys, treballs y destents de l’infant Jesús de 
edat tan poca y del seu espòs Joseph de edat tan antiga. E axí, moltes vegades 
anava a peu portant son fill en los delicats braços perquè Joseph, anant a 
cavall en hun ase que portaven, descançàs la sua cansada vellea. (VVM 49r) 

 
axí com a pobra peregrina logà una chica casa pagant lo loguer del que ab lo 
treball de les sues sagrades mans guanyava, en la qual estigué set anys 
continus, sostenint gran necessitat, pobretat y fretura, que solament vivien del 
que cosint, filant, texint ella, tan alta senyora, guanyava. (VVM 49v) 

 

el paper com a evangelitzadora i mare de l'Església: 

Abitant, donchs, en aquella província d’Egipte aquesta sanctíssima senyora, 
totes les dones de aquella terra mirant la sua maravellosa sanctedat, virtut e 
criança granment la reverien y honraven e amaven, per hon innumerables 
persones lunyà de la falça creença de les ýdoles, convertint-les a amar, honrar 
e colre hun sol Déu creador del cel y de la terra. (VVM 50r) 
 
E axí, aprés de haver-los aquesta alta reyna de parahís edifficats ab les sues 
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glorioses paraules essent en devota oració, mereixqué que, deu jorns aprés de 
la gloriosa assensió del seu beneyt fill, devallàs l’Esperit Sanct en forma de 
coloma, principalment sobre ella, e per mèrits seus, sobre tots los dexebles 
qui en torn de la sua magestat estaven.(VVM 112r) 
 
Venien innumerables gents a ella per ésser en la christiana ley instruhides, les 
quals, com hoÿen la graciosa dolçor de les sues sanctes paraules, axí restaven 
fermament edifficades que, de continent, a la cristiana religió se convertien. E 
axí, per la gran perfecció de les sues virtuoses obres, molts dels regnes de 
Israel li comanaven les filles, perquè en puritat, honestat y bons costums a la 
sua sancta doctrina atenguéssen noble criança, tant que més de mil donzelles 
per aquesta sanctíssima maestra instruhides havien virginitat votada. (VVM 
116r) 

 

i com a model exemplar de cristiandat:  

És estada la sacratíssima verge Maria [...] estela luminosa [...], luent e clara 
per exemple de sanctedat, il· luminant aquest enfosquit món ab la claredat 
dels raigs de les sues virtuts luminoses, (VVM 33r) 
 
Per donar a nosaltres profitós exemple que en edat de puerícia comencem a 
visitar los divinals temples hoïnt misses e altres solempnes officis, volgué la 
sacratíssima verge Maria portar ab ella son fill, Déu Jesús, de edat de dotze 
anys, de Natzaret a la gran festa del sanct temple de Jherusalem, (VVM 54r) 
 
y volgué aprés la humil senyora servar los manaments de son fill per donar a 
nosaltres manifest exemple de obediència y per instruhir los peccadors que 
fossen solícits en pendre los profitosos remeys contra les malalties dels 
peccats abominables.(VVM 68v) 
 

La construcció dels episodis es caracteritza per l’equilibri entre la narració 

contemplativa i els continguts doctrinals relatius. La narració sembla seguir el 

model dels relats contemplatius: aconsegueix el to emotiu característic mitjançant 

la descripció, de vegades molt minuciosa, de les escenes, en què sovintegen 

moments de tendresa o de dolor extrems; i gràcies a la profunditat dels diàlegs dels 

personatges i dels monòlegs interns, els quals permeten l’expressió en primera 

persona de llurs patiments:  

y, arribant a la porta de la ciutat de Jherusalem, ligaren-li les sues sanctes 
germanes lo vel a manera de viuda y, anant axí, turmentada y trista, ploraven 
los qui la veyen perquè la sua estrema dolor a plorar y plànyer los convidava; 
[…] Aquesta turmentada mare nit y jorn plorava, que no la podien aconsolar 
sos amichs, ses germanes ni sent Johan Evangelista, perquè contínuament la 
dolorosa mort e passió del seu beneyt fill tenia present davant los ulls de la 
sua devota pensa, [...] (VVM 90v-91r) 
 
O, fill e senyor meu, creador de les fonts y de totes les aygües! De gran e 
amarga tristor la mia trista ànima se cobre mirant que vós, que donau past y a 
beure a tots los animals de la mar y de la terra, demaneu a beure e no y ha qui 
us ne done; que yo, en estament de tan gran pobretat só costituhida, que 
alguna cosa temporal no·m trobe acostumat ésser riqua, puix a vós, tresor de 
preu infinit, yo possehia. Y ara us veig axí apartat de mi que, morint ab tan 



46 
 

estrema set, no us puch donar alguna freda aygua a beure, ni si les salades 
aigües que de les fonts dels meus plorants ulls decórren volia donar-vos, no 
porien atényer les mies mans per la gran altitut de la creu a la vostra preciosa 
boca. (VVM 77v) 

 

Els continguts teològics i doctrinals també ocupen un lloc destacat en 

l’obra, i són especialment habituals les referències exegètiques i les comparacions 

amb altres esdeveniments de l’Antic Testament, que semblen procedir de 

comentaris bíblics:  

E, axí com la coloma exint de l’archa de Nohé portà seguretat a tot lo món 
del general diluvi, axí ella, sinple e humil coloma, portà seguretat e alegria 
exint del ventre cast de la gloriosa sent Ana; que axí com ans de la creació 
del material Sol espeses tenebres tota la universal Terra cobrien, en les quals 
los hòmens en gran penalitat vixqueren si per lo universal creador la lum no 
fos creada, quant dix (Genesis, I): ‘Fiat lux et facta est lux’, axí, ans de la 
nativitat de aquesta resplandent lum, sacratíssima verge Maria, tots los 
hòmens en escures tenebres de enfosquides culpes vivien, per hon ab gran 
escuredat en lo baix infern devallaven (VVM 9r) 
 
Aquesta és aquella beneyta archa de Nohé de fusts inputribles, fabricada per 
lo verdader Nohé, Jesús, salvador nostre. Aquesta és aquella beneyta Sarra, 
princessa no solament dels hòmens, mas de tota la celestial milícia, de la qual 
lo verdader Ysach, Jesús, alegria de la generació humana, havia de nàxer. 
Aquesta és aquella santa Rabeca, que a tots los elets batallants contra 
l’enemich dimoni la paternal benedicció a procurada. Aquesta és aquella 
beneyta escala per la qual véu Jacob que innumerables àngels muntaven y 
devallaven. Aquesta és aquella beneyta Rachel, la bellea de la qual cobejant 
nostre senyor Déu, devallà en ella per pendre carn humana. Aquesta és 
aquella benaventurada Rachel que ha parit al verdader Josef, qui no solament 
fon príncep e senyor de la província de Egipte, mas rey y senyor dels àngels  
y de totes les universals creatures. Aquesta és aquell gran e maravellós 
temple ab innumerables columpnes y pintures, en lo edifici e fàbrica del qual 
jamés alguna remor de martell ni de serra fon hoïda, que en la concepció del 
seu gloriós fill nenguna cosa de operació humana y fon sentida, mas en lo 
silenci de l’Sperit Sanct fon tan perfeta obra acabada. (VVM 10v-11r)  

 

Com freqüents són també, tot i que menys habituals, els fragments que expliquen la 

simbologia de determinats esdeveniments o ritus cristians a través 

d’argumentacions que semblen de procedència homilètica, de manera que es 

reforça el caràcter didàcticodoctrinal de l’obra:  

Per honor de aquesta tan digne salutació és loable costuma sonar dos vegades 
cascun dia la campana, una de matí y altra de vespre. Sona de matí perquè en 
aquella hora saludem la sacratíssima verge Maria, puix de matí fon per 
l’àngel Gabriel saludada, y perquè la supliquem que·ns impetre del seu 
gloriós fill gràcia, que en aquell dia siam guardats de peccats y vicis 
confortant-nos en estament de virtuoses obres. Sona de vespre que per 
intercessió y ajuda de la reyna de misericòrdia hajam remissió de les offenses 
que contra la divina bondat havem en aquell dia comeses, y perquè en aquella 
nit siam de tot perill guardats y deffesos, y encara perquè si en aquell dia 
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alguns béns haurem obrat, sien offerts per les sues sagrades mans al seu 
gloriós fill, Déu y senyor nostre. (VVM 25r-25v)  
 
Y és muntat per tres rahons als cels en dijous: la primera, que axí com en 
dijous creà los ocells, axí ell, ab les daurades plomes de la sua divina 
potència, en dijous al cel volar devia, lo que havia profetizat Jheremies dient: 
‘Ecce quasi aquila ascendet et volabit’; la segona, que axí com en dijous fon 
presentat al temple, axí en dijous acompanyat de innumerables àngels devia 
ésser presentat al sanct temple de la celestial pàtria, lo que havia profetizat lo 
psalmista dient: ‘Qui ponis in nube ascendum tuum et ambulas super pennas 
ventorum’; la tercera rahó, que axí com en dijous féu lo convit del sanct 
sagrament de l’altar en la sancta scena, axí en dijous devia muntar a convidar 
los seus elets al gloriós convit de la eterna vida. (109r-109v) 

 

Encara que sembla que Peres segueix texts apòcrifs i contemplatius, que 

tendien a amplificar les escenes evangèliques incloent fins i tot elements de 

caràcter llegendari i popular, són escassos els motius llegendaris que hi inclou. 

Malgrat tot, hi observem encara alguns: 

Y per alegria de tan gloriosa resurrecció naixqué lo Sol tres hores ans del que 
acostumava, tornant-nos aquelles tres hores que era estat eclipsat y escur lo 
divendres sanct per la mort de son creador tan dolorosa. (VVM 102v)  
 
fent ella sens peccat, axí com si fos peccadora, continuada penitència, que del 
primer jorn que muntà a servir lo temple fins a la hora de la sua mort sancta 
portà hun aspre celici sobre la sua carn inmaculada. (VVM 117v) 

 

Tot plegat comprovem com la VVM aporta als lectors una àmplia visió 

teològica sobre la vida de Maria. Fon diverses tradicions que han expressat el culte 

i la devoció mariana, i barreja fragments emotius amb parts especulatives sobre la 

doctrina cristina, incloent també oracions i miracles. El resultat, doncs, és una obra 

edificant estructurada seguint l’eix de la biografia de la Mare de Déu, on es fonen 

materials de la tradició escolàstica medieval amb d’altres que caracteritzen la nova 

espiritualitat contemplativa, més centrada en la devoció emotiva, i on es barregen 

les pràctiques d’aquesta espiritualitat intimista amb les manifestacions de la 

devoció popular i tradicional que es deriva de la lectura dels miracles.  

Aquesta barreja entre tradició i renovació espiritual serà una de les 

característiques de la prosa devocional de Miquel Peres, per la qual cosa Ferrando 

(1993a: 166) conclou que: «a pesar de su medievalismo, la hagiografía de Miquel 

Peres contiene dos aspectos relativamente innovadores: la influencia de la 

espiritualidad centrada en la meditación y la voluntad estilística».  
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2.2.2 L’estil de la VVM 

Efectivament, la voluntat estilística que Peres imprimeix a les seues obres 

és un dels trets més representatius de la seua producció. Peres, com altres autors 

valencians coetanis, participa del corrent estilístic que floreix arreu en la literatura 

del segle XV, i conrea una prosa artitzada i cultista característica del període:41  

l’estil llatinitzant i ampul·lós no fou una afecció peculiar dels valencians, 
sinó que formava part d’una moda literària compartida per la major part de 
les literatures quatrecentistes de l’Europa occidental i que afectarà amb major 
o menor intensitat totes les terres catalanes. (Ferrando 1993b: 26) 

Aquest estil de prosa arrelà de manera significativa entre alguns autors 

valencians del període, com ara Joan Roís de Corella –considerat un dels referents 

de l’estil artitzat–,42 Isabel de Villena,43 Bernardí Vallmanya, Lluís de Fenollet o 

Jeroni Fuster, però també entre autors balears i principatins, com Hug de Rocabertí, 

Francesc Alegre, Pero Martines, etc. (Ferrando 1993b: 24). Entre tots, Ferrando 

(1993a: 168) destaca que l'estil acurat, culte i elegant, «de notable calidad» 

aconseguit per Peres, permet considerar-lo «como uno de los máximos exponentes 

de la prosa artizada valenciana».  

Aquest estil obeeix, a més, a un propòsit determinat i a una ideologia 

lingüística que pretén dignificar la prosa en romanç, que havia estat considerada 

inferior (Martínez Romero 1994: 13): 

en el procés de pas del llatí al vulgar, de l’afable poesia a la vulgar poesia, 
allò que potenciaven els autors era la dignificació del vulgar davant el llatí 
amb l’estil artitzat: no era una imitació de la prosa llatina, sinó una recerca 
d’un nou estil en vulgar prosa, una prosa d’art en vulgar […] (Martos 2001: 
41) 

Peres, com altres autors coetanis, vol construir un registre apte per al tractament 

d’obres d’una temàtica elevada, com és la VVM o qualsevol de les altres obres de 

l’autor valencià. 

Aquest estil de prosa culta i llatinitzant té el seu origen en les artes 

dictaminis medievals i manifesta les seues particularitats en una tendència a 
                                                      
41 Ferrando (1993b) ja va esclarir la controvèrsia sobre la polèmica denominació de 

«valenciana prosa» per denominar la prosa ampul·losa i cultista característica d'alguns 
autors de les darreries del Cinccents, i conclogué que la denominació no era sinó «una 
troballa literària de Corella, que imitaren Peres i Vallmanya, i, en alguna ocasió, els 
editors o impressors de les seues obres» (1993b: 12), pel que recomana les 
denominacions de prosa d'art o estil artitzat. 

42   Vegeu una caracterització del seu estil a Martos (2001: 41-71). 
43   En un treball recent Cantavella (2011) analitza de manera monogràfica l'estil d'Isabel de 

Villena, i conclou com l'abadessa també participa del mateix corrent estilístic afegint-hi 
les seues aportacions personals. 
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l'amplificació, expressada a través de l'ús abundant d'epítets, expressions de 

caràcter paratàctic, presència abundant de trops, exclamacions, hipèrboles, 

abundància de subordinació, hipèrbatons, etc. (Cantavella 2011: 250). Alguns 

d'aquests recursos són, en part, conseqüència de la praxi traductològica medieval, 

que tendeix generalment a aportar una major força expressiva als escrits mitjançant 

la inclusió de mots de suport narratiu, o doblets en lloc de sintagmes llatins senzills 

(Ysern 1990: 43).44 En d’altres casos, es tracta de figures adients per al tractament 

de la matèria en concret: un text de temàtica sagrada «ja comportava un estil elevat, 

[...] exigia un registre solemne», i un relat contemplatiu, que busca emocionar 

l'audiència, necessita d’exclamacions, hipèrboles i metafòres que possibiliten 

explicar la significació dels esdeveniments i commoure alhora el públic lector 

(Cantavella 2011: 263). Així, moltes eleccions estilístiques de Peres parteixen de 

les possibilitats que ofereix el procés traductològic, i semblen obeir a aquesta 

voluntat d'amplificació per augmentar l'expressivitat de la narració, però, com 

matisa Martos (2001: 42) per al cas de Corella, no és una amplificació gratuïta, 

sinó el resultat d’una tria estilística determinada, pel que en Peres observem certa 

tendència a l’acumulació d'elements subordinats, a la introducció sistemàtica de 

circumloquis que enriqueixen el text, a l'explicitació del subjecte oracional, i a l'ús 

abundant d'adjectius, que semblen respondre a la voluntat de «donar color a tot 

substantiu afegint-hi un adjectiu expressiu» (Wittlin 1994: 11-12). D'altres recursos 

estètics, especialment la presència de trops, o el caràcter hiperbòlic que hi 

imprimeix són, doncs, conseqüència de la temàtica tractada i de l'estil contemplatiu 

característic. Miquel Peres parteix de texts llatins que pren com a base, però en crea 

un de nou, que se n’allunya considerablement, i que de vegades no presenta gairebé 

cap punt de contacte amb el text llatí degut a la  profunda reformulació estilística 

que hi imprimeix. 

Com ja hem vist breument més amunt, a través de l'anàlisi del contingut 

observem com Miques Peres, en el cas de la VVM, no sembla traduir una font 

concreta. Més aviat podem pensar, que, tal com escriu en el pròleg introductori, 

parteix de diverses fonts, de les quals agafa els episodis marians que més li 

interessen d’acord amb el seu propòsit; extrau l'esquelet argumental, el fil narratiu 

dels texts, que després revesteix amb el seu estil personalíssim, de manera que no 

s'hi observen trencaments temàtics ni formals. Fa la impressió que Peres havia 

estudiat prèviament els materials, havia decidit quins passatges volia fer servir i 
                                                      
44   En aquest sentit Wittlin (1994: 10) recorda que molts dels recusos són amplificacions 

resultants d'aplicar «les regles de la retòrica tradicional» .  
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quins girs retòrics volia introduir per tal que el resultat final fóra homogeni i 

responguera a la seua voluntat de crear un text d’elevada bellesa estilística. Per a 

Wittlin (1998: 331) aquesta fase d'anàlisi i de reflexió prèvia indica que Peres 

«havia trencat amb el corrent de les traduccions literals medievals»,45 i, de fet, la 

VVM ja no es pot considerar una traducció, sinó una reelaboració original de 

diversos materials precedents. Però anem a pams per caracteritzar amb exemples 

els recursos retòrics principals de la seua prosa, molts dels quals són, a més, els 

propis de l’estil artitzat de què participa.46 

a) Una de les característiques principals i més freqüents és 

l'abundància d'epítets. És habitual que, pràcticament, cada 

substantiu s'acompanye d'un adjectiu: «Acabades les doloroses 

obsèquies y posat lo preciós cors del rey de glòria en lo sagellat 

sepulcre»; «Acaminant per hun desert camí hun rich mercader que 

de una gran fira a la pròpia ciutat tornava, fon asaltat per quatre 

inichs ladres». En el cas, per exemple, de la Vita Christi de 

Villena, Cantavella (2011: 250) observa especialment els casos 

d’epítets que acompanyen a substantius referits a Déu o a Maria, 

però en el cas de Peres és, com diem, és una tendència general.  

Destaca també la presència d’epitheta ornantia que emfatitzen el 

valor semàntic del substantiu que acompanyen: «venint lo clar 

dia», «sobrevenint les escures tenebres», «lo chich infant», «nafres 

sangonoses», «en una blanca tovallola», «desabitat desert», 

«aquest amagat segret», «dolorosos plors», etc.  

En altres casos els adjectius contribueixen a establir un contrast 

semàntic amb el nucli verbal de l’oració, de manera que es ressalta 

el valor semàntic del verb: «enceneu lo meu fret cor de devoció tan 

                                                      
45  En relació a la versió de la Vida de sancta Caterina de Sena, Wittlin (1998: 331-332) 

també hi observa aquesta fase de selecció i anàlisi prèvia: «L’estudi preliminar de 
l’original, etapa omesa, en general, pels copistes i traductors medievals– li permeté usar 
certes informacions en llocs on no es repeteixen en l’original. [...] Un cop fet 
l’esborrany de la traducció, Peres el va revisar, [...]. Aleshores hi va introduir canvis 
estilístics, ja sense mirar el text llatí, i va allargar o interpolar discursos i oracions. 
S’esforçà a crear un ambient religiós d’elegància cortesana». 

46 Per a aquesta breu caracterització hem tingut en especial consideració tant les 
descripcions de l'estil de Peres de Wittlin (1994; 1998), Ferrando (1993a) i Arronis 
(2007a: 83-93), com, especialment, les aproximacions estilísques que s’han dut a terme 
sobre la prosa d’art d’altres autors coetanis, com Roís de Corella (Martos 2001) i Isabel 
de Villena (Cantavella 2011). 
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encesa», «il· luminau los enfosquits ulls de la mia pensa», «al seu 

dèbil i pesat cors novella força portava», etc. 

b) Altra de les figures característiques de la seua prosa és la 

derivatio,47 la repetició de mots normalment de la mateixa arrel 

amb variació morfològica dins la mateixa frase per intensificar la 

força semàntica de la construcció: «aquesta perfeta verge, a qui la 

lum eterna havia tant il· luminada que la havia feta estela de la mar 

il· luminant e guiant als qui per les grans ones de aquesta treballosa 

vida discorren»; «donant-li força y esforç per acaminar lo restant 

del camí que acaminar los restava»; «en alt loch situat per l’altitut 

de la contemplació»; «que yo só viu y viuré molt temps en 

companyia vostra, que la gloriosa verge Maria me ha conservat la 

vida»; «l’aspre desert hon tenia la sua deserta posada»; etc. 

c) La synonymia, o construccions de caràcter paratàctic, és un altre 

dels trets representatius de Peres també molt present en la prosa de 

Corella i Villena. És un recurs molt emprat en la traducció, i un tret 

característic de la prosa medieval retòricament elaborada. Es 

manifesta a través de la concatenació de sinònims, o de paraules 

semànticament  properes – normalment  dues o tres– , sobretot en 

el cas de substantius: «tan gran ira y malícia», «los apòstols y 

dexebles», «tornava aquelles costures o teles», «ab gran remor y 

brogit», «aquells afanys, treballs y destents»; verbs: «no us lunyeu 

ni us aparteu», «aprés de haver discorregut e fluctuat», «vivien del 

que cosint, filant, texint ella guanyava», «subvenir, ajudar y 

socórrer als peccadós miserables»; y adjectius: «cruels e inichs 

ladres»; «carn mortal y pacible»; «trist, enujat y ansiós», etc. 

d) La presència de subordinades comparatives és una altra 

característica de la prosa d’art. Peres tendeix, com Isabel de 

Villena, a fer servir com a en el sentit de ‘qualitat de’: «lo qual, 

com a humil e obedient patge, [...] humilment la servia», «Qui és 

aquesta que munta davant lo nostre conspecte com a perfum de 

mirra y de ensens», «que com a bons pastors haureu portat dels 

                                                      
47 Wittlin (1994: 12) anomena coniugata verba aquest recurs estilístic, un dels més 

característics de la prosa de Peres, que pot ser és una mica més present en altres obres 
de l’autor, especialment en la Vida de sancta Catherina de Sena. Vegeu Arronis (2007a: 
90). 
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estèrils térmens de la infidelitat als verts e florits prats de la eterna 

glòria». Molt menys freqüent és l’ús de la construcció ans (...) 

que..., molt present en les proses mitològiques de Corella i absent, 

tanmateix, en la Vita Christi de Villena: «ans creya que la dona 

pogués sens alguna humana sement concebre que la verge Maria 

pogués alguna offensa cometre».  

Els símils són especialment freqüents, en part per la temàtica 

tractada, ja que sovint es fa al·lusió a imatges bíbliques que es 

relacionen amb altres esdeveniments: «Axí com en la primera dona 

fon abundància de peccat, axí en vós, gloriossísima e 

benaventurada verge, és sobreabundància de plenitud de gràcies», 

«axí com la reyna de Sabba vingué en Hierusalem a veure lo rey 

Salamó, axí la gran reyna de parahís vingué en lo món no solament 

per veure lo verdader Salamó, Jesús, mas per poder-lo 

maravellosament parir e concebre», «axí com la cera per les 

abelles sens alguna corrupció és engendrada, axí la gloriosa verge 

Maria concebé e parí lo seu gloriós fill», etc.  

e) També és freqüent l’ús de formes no personals del verb, i 

observem de manera més freqüent l’opció del gerundi en funció 

modal o temporal: «y, arribant les escures tenebres de la nit, ab 

piadosa lamentació la sua estrema dolor planyia»,  «Y, callant la 

celestial veu, se trobà a les portes de la sua casa ab lo tallat peu 

ajustat a la cama», «y, deposant les reals corones, los ordenà en 

bisbes», «Mas lo misericordiós senyor, escanpant les riquees de la 

sua inmensa bondat, no volgué tenir tanquats en la sua ira los grans 

tresors de la sua infinida misericòrdia». 

f) Les lítotes són molt freqüents en la VVM, com en la prosa de 

Corella i de Villena (Cantavella 2011: 253): «Mas lo president o 

governador de aquella terra, hoïda la deposició dels testimonis, no 

estimant que fossen falsos lo féu portar al supplici», «La mare del 

jove, no sabent la mort tan desastrada, ab entrestit plor 

contínuament lo seu estimat fill cercava», «per aspres roques 

anava, no trobant algun camí o senda que a la devota estància guiar 

lo poguessen », «y, no podent-lo trobar, doloroses tristors y penes 

lo cor de la congoxada mare circuhieren», «casa alguna persona 
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que per aquelles no conegudes muntanyes lo guiaria», «no 

peresosament se levà», etc.  

g) La presència d’hipèrbatons és altre dels recursos típics de la prosa 

artitzada. En Peres solen aparèixer en anteposicions de 

complements al verb, que semblen seguir el model llatinitzant de 

verbo in fondo: «havia virginitat votada», «los peccats y offenses 

que·ls hòmens contínuament contra la divina majestat cometen», 

«perquè pus secretament a les apartades terres de Egipte fugissen», 

«les sagrades mans y peus del gloriós infant Jesús y de la sua 

beneyta mare devotament besaren», «en totes les coses que li eren 

manades humilment servia», «ab vós contínuament estar delibera».  

Altra variació freqüent és la permuta del participi i l’auxiliar:  «del 

que acostumat havia», «que sens alguna culpa perdut havia», 

«l’aspre desert hon dejunat havia», «lo que sentit havien», «y lo 

món creat havien», etc. 

I també la interpolació de pronom entre el participi i l’auxiliar: 

«son pare e mare casar lo volien», «sens alguna pietat degollar lo 

volien», «aquell benaventurat temps que de tal roba vestir se 

devia», «de maravellós y preciós fruyt vesitats los havia», etc. 

En darrer lloc, també sol ser especialment abundant la presència de 

sintagmes nominals en què els complements preposicionals del 

nom s’anteposen al substantiu: «de aquells la dolor tan antiga», 

«de la incarnació los alts e profundes misteris», «aptes a denejar 

del pecat original les taques», «li havia impetrat de son fill perdó y 

vènia», etcètera.  

h) Les construccions anafòriques són habituals  per estructurar llargs 

paràgrafs que concatenen idees relacionades: «En aquell sanctíssim 

dia de aquesta concepció gloriosa, en los alts cels alegra 

solempnitat y festa celebraren, [...]. En aquell alegre dia devallà 

dels alts cels la lum verdadera per a il·luminar les enfosquides 

tenebres de nostres peccats y vicis. Aquell gloriós dia fon principi 

e fonament de tot lo bé nostre [...]. En aquell gloriós dia foren 

celebrades alegres núpcies [...]»; «aquell gran rey qui l’univerç 

món governava, aquell gran metge qui curava les nostres 
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enmalaltides ànimes, aquell gran príncep qui tota la celestial cort 

arreava»; «Contemplava en aquella profecia del gran profeta David 

dient en persona de Jesús, salvador nostre: ‘Ego dormivi et 

soporatus sum et exsurrexi quia Dominus suscepit me’. 

Contemplava en aquelles sanctes paraules que lo mestre de veritat, 

Déu e senyor nostre, dix als seus amats dexebles [...] Contemplava 

que Joseph, quant hixqué de la presó essent fet senyor de Egipte, 

figurava la resurrecció del seu fill gloriós del carçre del sepulcre. 

Contemplava que, axí com lo rey Salamó [...]. Contemplava que, 

axí com Ananias [...] Contemplava encara que Samsó [...]. Y 

contemplava en moltes altres figures e profecies [...]». 

i) També són freqüents els paral·lelismes:  «havia aconsolat lo 

disapte sanct als sancts apòstols y·ls impetrà vènia y perdó de 

haver lo divendres sanct la christiana fe perduda, lo volgués 

aconsolar impetrant-li del seu benaventurat fill vènia y perdó de 

haver mort son germà y son pare»; «per vostres prechs féu 

convertir en preciós vi la freda aygua, feu, gloriosa senyora, que 

per vostres prechs converteixca la fredor de la mia ànima [64r] en 

fervor de caritat perfeta» 

j) I així mateix, les enumeracions: «que, unint-se natura divina e 

humana, lo leó s’és fet anyell; Déu, home; lo etern, temporal; lo 

antich, de dies infant; lo inmens, chich; y lo creador, creatura»;  

«Per ella som portats de les tenebres a la lum; de la mort, a la vida; 

del plor, a les [rialles]; de la tristor, al goig; de la terra, al cel; de la 

servitu[t], a la libertat; de la pena, a la glòria; de la boca de 

l’infernat drach, al si de l’etern y misericordiós pare», etc.  

k) Algunes de les figures retòriques que sovintegen en el text de Peres 

són especialment adients a un text de temàtica contemplativa, que 

vol intensificar el patetisme de la narració per exalçar els 

sentiments dels lectors. Així, les exclamacions vocatives són un 

dels recursos presents tant en Peres com en altres texts coetanis, 

tant en la veu del narrador –en primera o tercera persona–, com en 

veu dels personatges i, per tant, en estil directe: «O, cosa de gran 

pietat, mirar una donzella de edat de quinze anys ab son fill en los 

braços acaminar per aspres lochs, per valls y muntanyes fugint a la 
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superba ira de l’inich Herodes!», «O, dolça mare mia y de la mia 

peregrinació diligent administradora!», «O, sacratíssima verge 

Maria, refugi y segura infançonia dels qui a vós recorren!», «O, 

àngel Gabriel, no·m direu ara ‘ave’ mirant-me de tan estrema dolor 

circuhida!» 

l) El mateix s’esdevé amb la presència d’hipèrboles. Cantavella 

(2011: 255-256) ja matisa que allò que es pot considerar hiperbòlic 

en els texts profans no ho és en els texts religiosos, però, tot i que 

potser no hi ha una consciència d’exageració, sí que hi ha palesa 

una contínua intenció de provocar emocions en l’audiència, que 

duu per tant a emfatitzar determinats aspectes de la narració: «No·s 

pot medir la longitut, altitut e profunditat de la sua gran 

misericòrdia», «no y ha cor de pedra que no amollissen les 

abundants làgrimes de aquesta plorosa mare», «Naixqué tota bella, 

que totes les naturals forces del cel a enbellir la sua estrema bellea 

s’esforçaven, tenint entregament totes les perfeccions que tots los 

altres sancts particularment tenen», «E, axí, aquesta benaventurada 

senyora, ab hun goig que escriure seria imposible, parlava ab tots 

los altres profetes». 

m) Un text com la VVM, que vol emocionar els lectors, fa servir 

figures com ara les ambientacions, que paren atenció a l’entorn en 

què ocorre l’acció narrativa, i mostren sovint reaccions extremes 

de la natura davant els episodis relatats. Cantavella (2011: 256) 

recorda com aquest recurs retòric era freqüent en els texts clàssics, 

i té un especial auge en la tardor medieval. Tot i que no és tan 

habitual com en les proses corellanes, trobem també algunes 

reminiscències, que potser, havien esdevinguts tòpics dels texts 

contemplatius: «aquella segona nit per estrema dolor escura fins a 

la desigada alba, la qual li semblava que molt pus tard del que 

acostumat havia se mostrava»; «Y per alegria de tan gloriosa 

resurrecció naixqué lo Sol tres hores ans del que acostumava, 

tornant-nos aquelles tres hores que era estat eclipsat y escur lo 

divendres sanct per la mort de son creador tan dolorosa».  

n) La naturalesa religiosa del text també convida especialment a la 

incorporació de metàfores, la majoria de les quals procedents del 
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sistema figural i de l’exegesi bíblica que Peres incorpora a l’obra; 

gran part de les metàfores provenen de la tradició teològica de què 

participa el text, i sovint són llocs comuns de la tradició cristiana. 

Alguns dels referents més habituals són les imatges bèl·liques, els 

conceptes mariners, les metàfores relacionades amb el món de la 

medicina, les imatges d’un jardí, el paradís com a cort celestial, 

Déu i Maria com a Sol o Lluna, entre d’altres: «Veniu, coloma 

mia, vós que volant per los forats de les passions del meu sagrat 

cors haveu tengut en la caverna de la nafra del meu costat niu e 

posada, gemecant contínuament per les mies doloroses penes!», 

«vós sou dolça mannà donada en lo famejant desert al trist poble 

judaych, de la qual solament pogué asaborir les escorces, y sou 

mannà verdadera ploguda del més alt cel en los verts camps de la 

militant Sgléya; y sou piscina gloriosa que als paralítichs envellits 

en les censuals vanitats de les vils taques deneja», etc. 

o) Així mateix, en el text són especialment freqüents les al·legories, 

que, com la majoria de les metàfores, es construeixen a partir de 

llocs comuns que procedeixen de la tradició cristiana. No 

trobarem, per exemple, les extenses i complexes recreacions 

al·legòriques que caracteritzen la prosa d’Isabel de Villena i que 

recreen un món cortesà que envolta les accions dels protagonistes; 

la força de les al·legories de Peres cal trobar-la, no tant en la 

novetat de les imatges que presenta, sinó en la càrrega sensorial 

que imprimeix a tòpics cristians molt difosos o en la concatenació 

de referències simbòliques: «És estada la gloriosa verge Maria 

maravellós arbre, produhint lo fruyt de vida, lo qual és estat en la 

creu, medecina; en lo sagrament, pa; en l’ànima, vida y en lo cel, 

beatitut eterna; fruyt de color bella, de olor maravellosa, de sabor 

delitable; a huns és mannà per dolçor; als altres, bresca per 

contemplació; als altres, mantega per la grassea de devoció; als 

altres, oli per contemplació; als altres, vi per contricció; als altres, 

pa per virtut de fortalea. Aquest saborós fruyt és stat amagat en lo 

temps de la concepció dins la flor de la virginitat de la sua 

puríssima mare, mostrà’s lo jorn de la sua nativitat gloriosa, 

madurà en la pricació y fon collit en l’arbre de la creu sacratíssima. 

Aquest celestial fruyt se mostrà blanch en la naixença per virginitat 

e innocència; vert per la esperança de la divina glòria, resplandent 
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en la transfiguració; vermell en la passió; groch y descolorit en lo 

sepulcre», «en lo mig de aquest parahís havia d’ésser plantat 

l’arbre de vida, les fulles del qual havien de sanar los malalts, la 

olor havia resucitar los morts, la sabor, endolcir los amarchs y la 

vista portar als benaventurats àngels incomparable alegria», 

«aquell sagrat pa que ella, gloriosa senyora, havia pastat ab lo levat 

de la sua fe grandíssima y cuyt en lo forn del seu verge ventre ab 

foch de caritat encesa, és saborós past per al convit de la eterna 

benaventura, y és confort y esforç per a batallar y vençre la 

poderosa força de l’enemich diable»; etc. 

p) Són especialment abundants els contrastos antitètics que relacionen 

referents contraposats, de manera que n’augmenten l’expressivitat. 

Són especialment freqüents aquells que relacionen els conceptes de 

claror/obscuritat, calor/fred, dalt/baix, mort/vida etc.:  «tot lo 

temps de la mia morta vida»; «quant ella, muntant als cels, véu 

devallar en lo profunde infern lo cruel Herodes»; «volent en edat 

tan poca mostrar lo gran zel»; «lo poble gentil, qui stava ennegrit 

de les taques de ydolatria, havia de ésser enblanquit y lavat en les 

purificades aygües del sanct batisme»; «la temor que del perill 

tenia al seu dèbil e pesat cors novella força portava», etc.  

Aquests són només alguns dels recursos retòrics més freqüents de l’estil de 

Peres. Molts són representatius de la prosa d’art valenciana, també molt presents en 

les proses de Corella i Villena, entre d’altres autors, però altres recursos estilístics 

són especialment característics de la prosa d’aquest autor, com ara les derivacions. 

Miquel Peres resulta un dels exemples més reeixits en el conreu de la prosa d’art, 

que vol dignificar el registre elevat del romanç per fer-lo adient a una temàtica 

determinada, com ara l’edificant. D’aquesta petita caracterització comprovem com 

assoleix aquest objectiu amb escreix. 
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2.3 Tradició editorial de la VVM 

 

Un dels trets més cridaners de la VVM de Peres és la gran difusió que 

assolí, tant en la tradició catalana com en la castellana veïna, a través de diverses 

traduccions i versions derivades. Malauradament, les notícies bibliogràfiques amb 

què comptaven sobre la difusió del text són incompletes i, sovint, imprecises, pel 

que un dels objectius fonamentals d’aquest treball ha estat comprovar la veracitat 

de les notícies reportades en els catàlegs bibliogràfics i els manuals de la literatura 

que se n’han ocupat. Així, doncs, hem recopilat tota la informació que hem tingut a 

l’abast per tractar d’establir quines edicions del text es van realitzar (en quines 

dates i per quins impresors), i quines notícies es refereixen a edicions fantasmes, i 

hem intentat esbrinar, en la mesura que ens ha estat possible, la localització dels 

exemplars conservats.48  

La tasca ha estat profitosa, ja que hem pogut precisar les dades concretes 

d’algunes edicions, com ara la que féu Diego de Gumiel el 1516; descobrir-ne 

alguna més que no es documentava en els catàlegs, com l’edició castellana impresa 

a Sevilla en 1525 per Juan Varela; i actualitzar la localització d’alguns testimonis 

que es consideraven perduts, com l’edició valenciana de 1506 o la barcelonina de 

1551. Ens ha semblat especialment interessant poder aportar més llum sobre la 

difusió del text a Castella, ja que les notícies sobre les traduccions que s’havien 

realitzat de la VVM eren especialment imprecises. Així, hem pogut diferenciar les 

traduccions del text d’altres obres que cal més aviat referir com a obres derivades, 

com la versió de Juan de Molina o la der Francisco de Trasmiera, que mai havia 

estat relacionada amb el text valencià.  

 Podem afirmar, doncs, que les edicions del text que es realitzaren foren les 

següents:49  

– 1494, València, Nicolau Spindaler; 

– 1495, Barcelona, Gelart Preus, Joan Luschner i Wendrell Rosenhajer*; 

                                                      
48 Per a aquesta tasca hem partit dels catàlegs bibliogràfics que contenien notícies sobre 

l’obra de Peres. El que contenia les notícies més exhaustives ha estat el catàleg de Palau 
(1961 [1950]: 21), que sovint hem pres com a punt de partida, i entre els més 
actualitzats hem trobat els de Wilkinson (2010), Norton (1978) (tot i que aquest només 
abraça un interval temporal breu [1500-1520]) i BITECA. Amb tot, hem tingut en 
compte totes les referències al· lusives contingudes en repertoris bibliogràfics, bé per 
confirmar-les i fer-nos ressò, bé per esmenar-les quan ha estat necessari, i per tant en 
cada ítem trobem les referències relatives a Concheff (1985), Ribelles Comín (1920), 
Genovés (1911), Fuster (1827), Ximeno (1749), Antonio (1696 [1788]) etc. 

49 Marquem amb un asterisc les edicions del text que, per ara almenys, cal considerar 
perdudes. 
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– 1506, Pere Posa/Joan Joffré;  

– 1516, València, Diego de Gumiel*; 

– 1551, Barcelona, Carles Amorós; 

– 1732, Barcelona, Pau Campins; 

 
De la traducció del text al castellà s’estamparen, almenys, les que indiquem 

tot seguit:  

– 1516, Sevilla, Jacobo Cromberger; 

– 1517, Sevilla, Jacobo Cromberger;  

– 1525, Sevilla, Juan Varela; 

– 1526, Toledo, Miguel de Eguía; 

– 1531, Sevilla, Juan Cromberger*; 

– 1549, Toledo, Juan de Ayala; 

A més, com ja hem apuntat, cal esmentar dues versions derivades de l'obra 

que no cal considerar-les pròpiament traduccions: una la realitzà Juan de Molina, 

que parteix del text de Peres però crea una obra al· legòrica diferent que s'allunya 

del text original, i, l’altra, és una versificació de l’obra feta per Francisco de 

Trasmiera que no s’havia relacionat amb el text valencià: 

– Vergel de Nuestra Señora, Juan de Molina; 1542, Sevilla, Domenico de 

Robertis; 

– La vida y excelencias de la sacratíssima virgen María nuestra señora, 

Francisco de Trasmiera; 1546, Valladolid, Fernández de Córdoba.  

A continuació caracteritzem les edicions i els testimonis conservats a partir 

de la consulta dels repertoris bibliogràfics, i, quan ha estat possible, a partir de 

l’anàlisi personal dels exemplars.  

 

 

2.3.1 Difusió del text en català 

 

1. La vida de la sacratíssima verge Maria, València, Nicolau Spindeler, 1494  

Es tracta de la primera edició de l'obra; surt de les premses de Nicolau 

Spindeler, impressor itinerant natural de Saxònia.50 Es conserva un exemplar a la 

                                                      
50 La producció itinerant de Nicolau Spindeler es duue a terme entre Tortosa, Barcelona i 

València, a vegades en solitari, o a vegades en col· laboració, sovint amb Pedro Brun, 
amb qui signà fins a 17 obres (Martín Abad 2003: 90-91). 
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Biblioteca Històrica de València (sig. CF/5).51 El colofó diu: 

A lahor y glòria de nostre senyor Déu y de la sua mare sacratíssima és 
esta[da] [inc. esta] acabada la present obra de empremtar en la insigne ciutat 
de València per Nicolau Spindaler, alamany, a XXV del mes de joliol, any 
Mil.CCCC.LXXXXIIII. 

 Peres, en la carta pròleg que precedeix l'obra, la dedica a na Monpalaua 

d'Escrivà, muller del poeta i mestre racional Joan Escrivà, com a gest d'agraïment:  

Tan plena tinch la casa de la memòria de les grans obligations que tinch al 
senyor mestre racional que, per satisfer a alguna de aquelles, he deliberat 
trametre a vostra mercé hun do de la pobrea de mon entendre, volent que sia 
tal que a la condició y vida de aquella a quis presenta sia conforme. 

En format de quart, la integren 132 folis (III + 1-126 + III), numerats a ploma 

(posseïa una antiga foliació en xifres romanes que només s'aprecia en els primers 

folis, ja que ha desaparegut al relligar-lo), distribuïts en quinze quaderns de 8 folis 

(a-p8) i un, de 7 (q7, ja que sembla que el f. q8 era en blanc). La mesura de la pàgina 

és de 190 × 138 mm, i la de la caixa, 168 × 106 mm, que comprenen fins a 30 

línies (f. a1). La lletra és gòtica, de tortis. Les marques d'aigua del cos del volum 

presenten la mà amb l'estel (f. o7), en els fulls de guarda les marques d'aigua 

semblen indicar les lletres «BEXELLE»,52 i el dibuix sembla una copa (s'aprecia en 

el tercer full de guarda anterior i en el primer de la guarda posterior). 

 No inclou cap gravat. En l'espai reservat per a les caplletres apareixen 

lletres minúscules indicant la lletra corresponent. Errades a les signatures de 

quadern: es repeteix giii  al lloc de gii. En bon estat, restaurat el 1974 cobrint amb 

pasta de paper els túnels de bibliòfags que afectaven molt lleument el text. Segons 

Biteca (manid 1292), el marge inferior del f. a1 ha estat retallat per fer desaparéixer 

una anotació que duia, però no apreciem tal evidència. Enquadernació antiga, en 

pergamí sobre cartó. Al llom, «Perez, Vida de la Verge Maria», escrit en ploma.  

 Sembla que el volum va ser adquirit per la Biblioteca en 1758. Abans havia 

estat propietat de la biblioteca de Francisco Borrull (Bisbe de Tortosa 1758 ad 

quem). 

 En una guarda posterior es veu una nota mecanografiada que diu: «1363 

Restaurado en el Servicio N. de R.L.D. 22 Marzo 1974». Hi ha també una nota 

manuscrita al f. n4v («anavin am ki adolorada ri[...] pare lo crim») Duu en diversos 

                                                      
51 Rubio (1984 [1953]: 378) destaca l'èxit editorial que tingué, però dóna erróniament el 

1495 com a data de l'edició príncep, com també féu Genovés (1911: 72). Un dels 
catàlegs més actuals, Wilkinson (2010: 567) en l'entrada 14508 declara: «no se conoce 
ejemplar en la actualidad». 

52 Biteca (manid 1292) dóna la lectura: «REZETTIT», però no ens sembla la lectura més 
aproximada.  
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indrets els segells negre i vermell de la biblioteca. Té als marges algunes 

anotacions de lectura (per exemple, al f. d1
 recto i verso, d2 recto) i proves de ploma 

(f. g1r i, g5v, etc.); de vegades els lectors han afegit rúbriques (per exemple, al f. i1, 

i8).  

 

2. Verger de la verge Maria, Barcelona, Gelart Preus, Joan Luschner i 

Wendrell Rosenhajer, 1495 (edició perduda)  

 Amb aquest títol sembla que se'n realitzà la segona edició a Barcelona 

només un any després de l'edicio princeps; tanmateix, no s'ha conservat cap 

exemplar: «Ni en este siglo ni en el pasado nadie ha dicho que ha visto ejemplar. 

¡Pero hay tantos incunables perdidos!» (Palau 1961 [1950]: 21). Altres bibliògrafs, 

com Fuster (1827: 49),53 posaren en dubte l'existència d'aquesta edició: «La tercera 

edición que nota [Ximeno] hecha en Barcelona en 1495, en 8º, si es cierta, (que lo 

dudo) sería la segunda».54  

 Les notícies que es tenen d'aquesta edició perduda provenen d'una reedició 

del segle XVIII, on s'especifica que es reimprimeix, precisament, el text d'aquesta 

edició barcelonina de 1495, de la qual reprodueix també el colofó original: 

A lahor y glòria de N.S. Déu Jesuchrist, y de la sua Mare Sacratíssima és 
estada acabada de emprentar la present obra en la principalíssima ciutat de 
Barcelona per mestre Gelart Preus, Joan Luschner y VVendell Rosenhajer 
alemany, a 5 del mes de maig, any 1495 (VVM-1732, 351). 

Observem, però, que el canonge Teodor Tomàs, l'editor de la versió 

setcentista –sobre la que tornarem més endavant– ha introduït modificacions 

rellevants en el text respecte de les edicions més antigues conservades. A més, hi 

inclou un pròleg introductori, «Memorias antiguas del autor», en el qual 

proporciona algunes dades biogràfiques sobre Peres i sobre altres suposades 

edicions més antigues de la VVM. Aquestes dades, però, resulten a totes llums 

improbables, ja que esmenta els anys 1451 i 1463 com a dates d'edicions 

valencianes prèvies, dates inversemblants si considerem que la impremta encara no 

havia arribat a la península aleshores. Ximeno (1747: 52) va considerar les dades 

d'aquestes edicions com a vàlides, però ja el va rebatre Fuster (1827: 48): «No 

podemos concebir como [Ximeno] admitió y creyó la publicación de tales escritos 

en la época a que la adjudica, [...] la noble arte tipográfica no vino a egercitarse en 

                                                      
53 A partir del qual se'n fa ressó Ribelles (1920: 485). 
54 Concheff (1985: 38), tot i indicar que d'aquesta segona edició no s'ha conservat cap text, 

descriu l'exemplar: «Quarto. Gothic type». Aquesta bibliografa, a més, indexa l'obra per 
autor anònim, i esmenta Miquel Peres com el traductor.  
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España hasta el año 1474». D'altra banda, les suposades dades biogràfiques que 

aporta tampoc es corresponen amb les dades veritables arreplegades sobre l'autor. 

 Tant aquestes notícies improbables contingudes al pròleg de l'edició 

setcentista, com les nombroses modificacions introduïdes al text,55 podrien obrir 

alguns interrogants sobre la veracitat de les dades reproduïdes en el colofó reeditat. 

Tanmateix, gràcies a un document publicat per Rubió i Madurell (1955: 214)56 es 

prova l'associació dels tres impressors, Preus, Luschner i Rosenhajer, a Barcelona a 

les darreries de 1495.57 Es tracta d'un document del 16 de desembre de 1495 pel 

qual s'obliga a la societat d'impressors a pagar un deute de 66 lliures per 

l'adquisició d'onze bales de paper. Rubió i Madurell transcriuen: «Iohannes 

Rossembach, Iohannes Luxanen, Venden Rossahaya et Geraldus Pravis, 

stampatores teutonici, habitadores Barchinone». El document prova que, 

efectivament, la segona edició de 1495 haguera pogut existir i, per tant, ser la base 

de l'edició de 1732 del canonge Tomàs, malgrat que no s'haja conservat cap 

exemplar a l'actualitat.58 

 

3. Verger de la verge Maria, [Joan Joffré/Pere Posa, 1506]  

La primera notícia de l'edició la facilita Norton (1978: 423), qui descriu 

l'exemplar:  

4º. a-m8 n10. 106 ff. unn. 41A: 32 lines, 159x107 mm. Types: 138 G 
(headings), 100G. [1 and 2 not knonw]; 3a: 'Comença la vida de la 
sacratissima verge | Maria ordenada per en Miquell Pereç. E primerament de 
la purissima e immaculada concepció | Capítol primer'. [...] At the head of 
each chapter a composite woodcat following the arrangement on 3a; the 
flanking cuts are of factotum character, while the central panel, which 
occasionally includes factotum figures of Christ, the BVM, etc., normally 
depicts the matter of the chapter in question. [...] 

De l'exemplar que descriu s'han perdut les pàgines inicials que contenien la 

                                                      
55 Modificacions que van des de tots els plànols lingüístics (ortogràfic, morfosintànctic i 

lèxic), a canvis i modificacions en el contingut i que resumirem breument en ocupar-nos 
de l'edició. 

56 Palau (1961 [1950]: 21) també es fa ressò de la notícia.  
57 Martín Abad (2003: 94) recorda la bona relació que havia entre els impressors alemanys 

en els primers anys de l'activitat impressora a la ciutat de Barcelona: «Eran al parecer 
buenas las relaciones de éste [Luschner] con un conjunto de impresores alemanes de la 
ciudad [...]. Lo encantramos en 1494 echando una mano para resolver problemas 
económicos de Juan Rosembach» etc.  

58 A més, tampoc no ha de sobtar que s’estampara una nova edició només uns anys 
després de l'edició prínceps. Aquest fet era habitual en obres que gaudien d'una notable 
acollida entre el públic; el mateix s'esdevé, per exemple, amb Lo Quart del Cartoixà, 
que s'imprimí per primera vegada en febrer de 1495 i es féu una segona edició només 
uns mesos després, a novembre del mateix any.  
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dedicatòria prèvia de l'obra i sembla que també el colofó del final, pel que no es 

coneix ni la data d'estampa ni de l'editor. Com a datació aproximativa, proposa 

l'interval 1506-1510, segons l'anàlisi dels caràcters tipogràfics del text, com també 

l'atribució a les premses de Joan Joffré, que en aquells anys desenvolupà una 

important activitat impressora a la ciutat de València.59 Tot i que no s'ha conservat 

el colofo, no es tracta d'un exemplar d'una edició precedent, ja que la descripció 

que aporta no encaixa amb cap altra edició de l'obra de les conservades o descrites, 

pel que sembla, doncs, que aquest poguera ser l'únic exemplar pervingut –tot i que 

en mal estat– d'una nova edició del text. Segons les indicacions de Norton, aquest 

exemplar es conserva en la biblioteca privada de D. Joaquín F. Quintanilla 

(Madrid), tanmateix, aquesta localització a hores d'ara ja no és exacta.60 

 Wilkinson (2010: 567) arreplega l'entrada d'aquesta edició (IB 14510) i 

proposa com a dades de la impressió: 1506-1510, València, Joan Joffré, 

probablement a partir de Norton. Indica que s'han conservat dos exemplars: el 

volum de la Biblioteca Quintanilla, i un altre exemplar en la Southern Regional 

Library Facility a la University of California, Los Angeles (EUA).61   

 La biblioteca californiana no ens ha fet arribar encara la reproducció de 

l'exemplar i, per tant, no l'hem poguda consultar, però, per la fitxa descriptiva del 

catàleg, tot sembla indicar que estem davant de l'exemplar descrit per Norton que 

prèviament albergava la Biblioteca Quintanilla, pel que cal considerar que aquest 

és l'únic exemplar que s'ha conservat d'aquesta edició, i actualitzar la seua 

localització. 

 L'atribució de Norton a les premses de Joffré poguera ser molt encertada, i 

                                                      
59 Martín Abad (2003: 100-101) recorda que Joffré fou un dels impressors més actius de la 

ciutat de València en les primeres dècades del s. XVI, des de 1498 fins a 1518. De la 
tasca impressora de Joffré s'ha posat de manifest el seu caràcter eminentment local «no 
sólo en cuanto a sus características físicas sino incluso en la predilección por los textos 
piadosos declaradamente relacionados con la tradición local», com exemplifica la Vida 
de sant Vicent Ferrer del mateix Peres, que imprimeix en 1510.  

60  En l'intent de localitzar l'exemplar vaig poder mantenir converses telefòniques amb en 
Joaquín Fernández Quintanilla, propietari de la biblioteca referida per Norton, qui em 
va comunicar que ja no era posseïdor de l'exemplar, ja que l'havia intercanviat amb el 
llibrer José Porrúa Turanzas per una col· lecció d'obres mexicanes vora uns vint o vint-i-
cinc anys enrere. Tanmateix, el llibrer Porrúa va morir fa només uns anys, i no hi ha 
constància de a qui va vendre posteriorment l'obra. El fill, llibrer també, especialitzat en 
la venda i subhasta de manuscrits, incunables i rars, em confirmà que no conserva cap 
notícia documentada de l'operació, ni d'altres posteriors que tinguen a veure amb l'obra 
en qüestió. El senyor Quintanilla recorda que l'obra l'adquirirí uns cinquanta anys 
enrere, a meitat segle XX, al llibrer José Antonio Fernández Berchi, conegut llibrer de la 
Cuesta Moyano de Madrid, el qual va morir a gener de 2010. Quintanilla, però, recorda 
que en l'obra no hi havia cap marca que indicara el possible origen de l'obra. 

61 Classificat a la biblioteca de UCLA amb l'ID: 2737626 .  
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més si tenim en compte que el mateix impressor estampà La vida de sant Vicent 

Ferrer del mateix Peres en 1510. Tanmateix, aquesta atribució podria 

complementar-se amb altres dades, que, fins i tot, ens feren plantejar noves 

conjectures.  

 Rubió i Madurell (1955: 404-407) transcriuen un inventari autògraf en què 

l'impressor i llibreter Pere Posa declara les obres que té a la venda en 1506, uns 

mesos abans del seu traspàs: «Memorial de llibres que yo, Pere Posa, tinch fet lo 

segon de març 1506». En l'inventari destaca entre els ítems col·locats «Primo en lo 

armari gran de la botiga»: una «Vida de Nostra Dona» i «en la post de man dreta 

entrant en la botiga»: «Vidas de nostra Dona». Rubió i Madurell (1955: 413) 

consideren que es tracta d'exemplars de l'obra de Peres,62 probablement perquè no 

hi ha altres texts a l'època que siguen una vida exempta de Maria, pel que potser 

cabria relacionar la notícia amb l'exemplar descrit per Norton i datat, curiosament, 

en l'interval 1506-1510. Rubió i Madurell comenten, així mateix, que gran part dels 

llibres que es detallen en l'inventari havien estat impresos pel mateix Posa: 

La inmensa mayoría eran de estampa, bastantes de ellos salidos de las 
prensas del mismo Posa, y esto aumenta el interés de la relación. Nos da 
noticia de gran número de impresiones catalanas no sólo desconocidas, sino a 
menudo insospechadas, y que es probable que fueran también impresas por 
Posa. De muchas no es probable que salga ya nunca algún ejemplar a la luz. 
[...] en los libros de caràcter popular, su nombre se da en plural, como 
significando que había varios ejemplares. (Madurell-Rubió 1955: 408). 

 Ens trobem, doncs, amb la referència a uns exemplars de Vides de Maria 

dels quals no es té cap notícia, en una data que coincideix, curiosament, amb la 

proposada per Norton basant-se en la descripció de l'exemplar. D'altra banda, el fet 

que esmente en dos ítems diferents les obres –en una de les dues ocasions en 

plural–, i en llocs preferents de la tenda, indica que, almenys, posseïa diversos 

exemplars destinats a la venda, i que, tal i com indiquen Rubió i Madurell, podrien 

haver estat impresos pel mateix Posa, sacerdot i home dedicat a l'estudi. D'altra 

banda, també caldria recordar que el mateix Posa havia imprés ja en 1482 l'edicio 

princeps de la Imitació de Christ traduïda per Peres, pel que no sobtaria considerar 

que haguera imprés novament una altra obra de l'autor valencià. En qualsevol dels 

casos, i independentment del fet que Posa poguera haver estat l'editor de l'obra o 

no, sembla evident que, si més no, venia exemplars de l'obra en 1506, pel que 

potser podríem afirmar que aquesta tercera edició del text es va estampar abans del 

                                                      
62 Rubió i Balaguer (1990 [1956]: 132) en un altre treball torna a insistir en què els 

exemplars de Vides de Nostra Dona que apareixen citats en aquest inventari de la seua 
llibreria degueren ser, probablement, «de l'obrador de Pere Posa», tot i que afirma que 
no s'ha conservat cap exemplar.  
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març de 1506. 

  

4. Verger de la Verge Maria, 1516, València, Diego de Gumiel (edició perduda) 

 Sobre aquesta edició, que seria, doncs, la quarta de què es té notícia, hi ha 

vacil·lacions importants pel que fa a les dades que reporten els catàlegs i, en 

qualsevol cas, es tracta d'una edició perduda. 

 Tant Ribelles Comín (1920: 481) com Palau (1961 [1950]: 21) diuen 

arreplegar la referència de l'edició de l'Abecedarium Bibliothecae Colombinae. 

Palau, escriu:  

Vita b. Marie, en español (de 1513 a 1515, Valencia), fol. 99 fols. Así lo cita 
el Abecedarium Bibliothecae Colombinae y añade que, por estar muy 
deteriorado el ejemplar sólo puede transcribirse del colofón lo que sigue: «A 
lahor y gloria de nostre [senyor Déu Jesu Christ e] de la sacratíssima Verge 
Maria mare [sua f]eneix lo present libre apellat Verger [de la Verge Maria 
com]post per en Miquel Peres ciut[adà de Va]lència. Estampat p. Diego de 
[Gumiel, castellà a … dies del] mes de juliol, Anyo MD[...]».63  

Segons aquestes dades, el colofó incomplet no permet conéixer ni l'editor, ni l'any 

d'edició de l'obra. Sobre l'editor sembla que hom ha coincidit a atribuir-la a Diego 

de Gumiel, que en aquells anys i després d’un periple per diverses ciutats, com ara 

Girona, Barcelona i Valladolid, el trobem en actiu a la ciutat de València, on sembla 

que va morir només un any després, en 1517 (Martín Abad 2003: 100-101). Sobre 

la data, tanmateix, s'han formulat diverses hipòtesis. Palau esmenta com a data 

possible l'interval 1513-1515;64 Ribelles, però, havia indicat com a data 1525; i 

Genovés (1911: 72) havia avançat la data d'edició a l'any 1506. Entre els catàlegs 

més recents, Norton (1978: 456) proposa la datació 1513-1517; i Wilkinson (2010: 

567), en l'entrada IB 14513, proposa l'any 1516, data, que sembla ser l'exacta, com 

demostrarem tot seguit.65  

 D'altra banda, tal i com vist més amunt, tant Palau com Ribelles relacionen 

el suposat exemplar de la Biblioteca Colombina amb la notícia d'una edició de 

l'obra que arreplega Gregori Mayans en una carta adreçada al bibliòfil alemany 

Gerard Meerman en 1758 en què s'ocupa de «Los orígenes de la imprenta en 

España». Hem consultat aquesta carta que Mayans adreçà a Meerman en 1758 

(Mestre 2007: 97-98) en què l'il· lustrat valencià descriu un exemplar de l'obra que 
                                                      
63 Com veurem després, no sembla que aquesta descripció que incorpora Palau provinga 

de l'Abecedarium, sinó de la carta que l'il· lustrat valencià Gregori Mayans adreçà a 
Gerard Meerman en 1758, i que reprodueix Ribelles Comín (1920: 481) 

64 Interval que coincideix amb els anys que Gumiel va dur a terme la tasca d'impressor al 
cap i casal valencià, entre els anys 1513 i 1516 (Martín Abad 2003: 101).  

65 Cap dels catàlegs recents indiquen la localització d'exemplars conservats.  
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posseïa Agustí Sales i que, a la mort d'aquest, va passar a formar part de la 

biblioteca mayansiana.66 Descriu l'exemplar67 i transcriu la dedicatòria, la qual 

s'adreça en aquesta ocasió a frare Bernat Despuig, personatge de relleu polític i 

beneficiat pel monarca.  

Al reverendíssim senyor frare Bernat Puig, mestre dels temples e del sagrat e 
militar orde de la sacratíssima verge Maria de Muntesa e de sen Jordi, 
endreça Miquel Pérez la present obra. (Mestre 2007: 98) 

Sobre la dedicatòria, Mayans afirma que, segons la Crònica de València de 

Martí Viciana, Bernat Despuig fou nomenat mestre de l'Orde de Montesa el 15 de 

febrer de 1506, i ocupà el càrrec probablement fins al 1536 (Fuster 1827: 49), i, per 

tant, caldria suposar que l'edició que conté aquesta dedicatòria havia d'haver estat 

produïda, en principi, en aquest interval de temps.68  

 Mayans transcriu també el colofó de l'exemplar que descriu, i d'aquestes 

referències parteixen probablement les notícies dels bibliògrafs posteriors. Sobta, 

però, que les notícies que trobem en els catàlegs no hagen reproduït correctament el 

colofó tal i com Mayans el transcriu a la carta, el qual de indica: [...] «mes de 

julio... anyo MD ... VI [aut aliquo sequentibus]». És a dir, de l'exemplar malmés 

que Mayans descriu només s'ha perdut la xifra relativa al decenni, i sabem, per tant, 

que l'any en què acaba la data d'impressió és, probablement, el VI.  

 Berger (1987: 501-503) reprodueix un document del 10 de gener de 1517 

en què l'impressor Diego de Gumiel, amenaçat d'embargament, lliura a la seua 

muller tots els seus béns mobles a fi de retornar-li la seua dot. Entre aquests béns es 

pot llegir: «Item tre-cents libre de stampa nomenats lo Verger de la Verge Maria 

per preu de sis-cents y trenta solidos». I en conclusió afirma:  

La mención del Verger de la verge Maria en las existencias de Gumiel 
presenta un gran interés desde el punto de vista bibliogràfico. Efectivamente 
no queda ni un solo ejemplar, que sepamos, de esta edición, descrita sin 
embargo por Mayans aunque de forma incompleta a causa del mal estado del 
colofón. Así que ahora ya podemos considerar que su editor fue el mismo 
Gumiel, al conservar este trescientos ejemplares y haber acabado de 
imprimirla en julio de 1516 (Berger 1987: 503). 

Per a Berger l'elevat nombre d'exemplars conservats indicaria que l'obra s'havia 

acabat d'estampar només uns mesos abans, per la qual cosa, atenent a la 
                                                      
66 «Iteratam igitur editionem oportet esse eam, quam habet egregius amicus meus 

Agustinus Salesius, valentinae urbis ac regni historicus, et post eius mortem exstat in 
bibliotheca maiansiana [...]» (Mestre 2007: 97). 

67 «Liber habet folia XCIX, praeter indicem, post indicem [...]» (Mestre 2007: 98). 
68 Fuster (1827: 49) s'ocupa de la qüestió, i afirma: «[...] Despuig no obtuvo dicha 

dignidad hasta el año 1506, en qué fué conventualmente elegido, y la ocupó hasta el 
1536, según el Sr. Mateu (De Regim. Regni Val. Cap. VII, IV, 16, Tomo I), o el 1537 
según Samper». 
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transcripció del colofó que esmenta Mayans (Mestre 2007: 98), es pot afirmar que 

l'edició haguera estat realitzada en juliol de 1516. 

 Tanmateix les notícies bibliogràfiques d'aquesta edició, a banda de referir-

se a les indicacions reportades per la carta de Mayans, remeten també, com hem 

vist en les entrades de Palau i Ribelles, a un possible volum indexat al catàleg de la 

Biblioteca de Hernando Colón. Hem consultat el facsímil de l'Índice General 

Alfabético o Abecedarium B (Álvarez 1992), i en l'índex de la secció de teologia de 

la biblioteca, la més extensa, trobem:  

Michaelis Perez.  Vita beate Marie en catalan, 14613, Va. 1522 

   Vita b. Marie en español, 15074. To(?) 152569  

(Abecedarium: columna 1095)70 

 

 

 Com veiem, efectivament s'indexen, no només un, sinó dos testimonis de 

l'obra de Peres, un en valencià i un en castellà,71 sense cap altra dada, però, que el 

codi de referència d'indexació (que remet, en teoria, a l'apartat del volum conegut 

com Regestrum, on es feia una descripció més completa dels exemplars), la ciutat i 

la data d'edició. Tanmateix, sembla que no totes les entrades de l'Abecedarium B 

estigueren descrites en el Regestrum, que només inclou descripcions d'exemplars 

fins a l'entrada número 4231, i en aquests casos (14613 i 15074), doncs, no ens 

serveix per obtenir més informació sobre els volums. De vegades en l'Abecedarium 

un llibre apareix indexat en diverses seccions: per autor, títol o fins i tot incipit, 

                                                      
69 Aquesta traducció, tampoc no coincideix amb la data de Palau, que proposa una edició 

de Toledo de 1526, com veurem més endavant. Hi ha també una de 1525, impresa a 
Sevilla però. 

70 Sobta que Ribelles (1920: 481) arreplega la mateixa informació, però incorpora només 
la referència del testimoni castellà: Vita b. marie en español, To., 1525, mentre que no fa 
cap esment dela notícia del testimoni en català.  

71 No sobta que a la biblioteca es tinguera l'obra en dues llengües, ni repetida, ja que 
Hernando de Colón preveia la postvenda d'alguns exemplars (Álvarez 1992: 65) i en 
algunes ocasions adquiria més d'un volum d'una obra. 
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però en aquest cas l'obra no s'esmenta en cap altre apartat.  

 Sembla, per tant, que es tracta d'una edició en català, realitzada teòricament 

a València en 1522, i una traducció al castellà impresa a Toledo el 1525. Pel que fa 

al text en català, sobta, però, que la data que apareixen en l'índex de l'Abecedarium 

B (València, 1522), no coincideix amb cap data proposada pels bibliògrafs i 

estudiosos, i no comptem amb cap altra informació addicional que parle d'una 

edició estampada a València aquell any. Podríem, aleshores, considerar que, o bé la 

data introduïda a l'índex colombí fóra inexacta, o bé que es referira a una edició de 

la qual no s'ha conservat cap altra traça. En qualsevol cas a la Biblioteca 

Colombina no s'ha conservat cap d'aquests exemplars i hui dia cal donar-los per 

perduts, ja que l'actual Catálogo de los Impresos del siglo XVI de la Biblioteca 

Comlombina de Sevilla (Segura-Vallejo 2004) no inclou entre els fons conservats 

cap dels exemplars de Peres citats. 

 Poca llum, doncs, podem aportar al respecte. En qualsevol cas sembla que 

els bibliògrafs relacionaven la descripció de l'exemplar descrit per Mayans 

provinent de la Biblioteca d'Agustí Sales amb el testimoni que albergà la Biblioteca 

Colombina, però no sembla que hi haja cap evidència que ho justifique ni relacione 

les referències, ja que no hem localitzat cap descripció de l'exemplar de la 

biblioteca sevillana que presente alguna coincidència amb el colofó transcrit per 

Mayans.  

 Comptat i debatut, l'única dada que sembla versemblant és que hi hagué, 

efectivament, una nova edició valenciana –probablement la quarta– impresa per 

Diego de Gumiel en les primeres dècades del segle XVI, amb quasi total seguretat 

en 1516, i que cal donar hui dia com a perduda. 

 

5. Vida de la sacratíssima Verge Maria nostra senyora, historiada e corregida per 

lo reverent mestre Ferrer, Barcelona, en casa de la viuda de Carles Amorós, 

1551 

 Palau (1961 [1950]: 21) arreplega la notícia a partir de Fuster, i esmenta: 

«Fuster cita esta obra como edición de la de Miguel Pérez», pel que sembla que no 

ha vist cap exemplar de l'obra. Efectivament, amb aquestes dades es va realitzar 

una nova reedició del text, i hem localitzat un exemplar a la Biblioteca Històrica de 

València (Sig. BH Z-16/113):  

A laor y gloria de nostre senyor Déu Jesucrist, et fonch estampada la present 
obra en la molt noble y leal ciutat de Barcelona en casa de la viuda de Carles 
Amorós, en l'any M.D.D.I. A IX del mes de novembre.  
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 Es tracta d'una nova edició de la VVM, la cinquena de què tenim notícia, i 

la tercera de la qual conservem un exemplar. En format d'octau, la integren 92 folis 

(II + 1-92 + II) sense numeració, distribuïts en dotze quaderns: a-g8, h7 (ja que no 

conté el foli hi), j-l
8, m5. La mesura de la pàgina és de 178 × 130 mm , i la de la 

caixa, 158 × 100 mm, que conté fins a 34 línies (f. hiii). La lletra és gòtica. En 

algunes pàgines apareixen anotacions d'un lector: Marzo (aviiir) Salmo Lxxix (ciiii r) 

novembre(?) (eviiiv), ybre (fiv), febraro (fiiii r), gennaro (gvr), agosto (hvir), settembre 

(kiiir), en la portada posterior: «Rivisto / Fran.co Jerardo d'arena magna Grecia 

(mvv). L'enquadernació és moderna, possiblement del segle XX. Al llom: «Ferrer, 

Vida de la verge Maria», i no es destaca, per tant, l'autoria de Peres. Incorpora dues 

fulles de guarda. La portada (air) conté un gravat de la verge Maria amb 

ornamentació d'orles i el títol de l'obra en tinta de dos colors, roja i negra. La 

portada està tintada de color roig. En aiv s'inclou un pròleg adreçat a l'arquebisbe i 

inquisidor Hernando de Loazes,72 el qual havia demanat l'examen de l'obra per si 

calguera ser censurada, on es dona el vistiplau per a l'edició. En aiir apareix ja la 

carta pròleg de Peres adreçada a na Monpalaua d'Escrivà i a continuació segueix 

l'obra. 

 L'obra sorgeix de l'antic taller de Carles Amorós, pel que sembla, ara 

regentat per la seua vídua. Pel que fa a aquest impressor provençal originari de 

Tarascó, cal recordar que les primeres notícies que el documenten a la ciutat de 

Barcelona són aquelles que el situen en 1498 com un dels operaris del taller que 

Diego de Gumiel va regentar a la ciutat comtal des de 1494 a 1500.73 Després, a la 

mort de Pere Posa en juny de 1506, trobem a Carles Amorós elegit com el tutor i 

mestre de l'art tipogràfic del nebot de Pere Posa, hereu del negoci familiar, però 

encara massa jove per dur endavant la tasca, perquè calgué, precisament, la figura 

d'un mestre que l'iniciàs en l'art de la impremta, a canvi de fer usdefruit dels 

materials necessaris.74 En 1505 el trobem com a operari en el taller de Joan 

                                                      
72 L'arquebisbe Loaces (Oriola 1497-Valencia 1568), havia estat nomenat fiscal del 

Tribunal de la Inquisició de València en 1524, i des de 1531 fou Inquisidor Apostòlic 
del principat de Catalunya i del Rosselló i la Cerdenya. En els anys en què es portà a 
terme la reedició de l'obra era bisbe de Lleida. 

73 Martín Abad (2003: 91) explica: «Es interesante observar que la presencia en Barcelona 
del provenzal Carlos Amorós está documentada, por primera vez, en 1498, con ocasión 
de firmar como testigo, junto a Baltasar Avella, en el testamento de la viuda de Diego de 
Gumiel. En el taller de éste debía entonces trabajar como operario». 

74 En el testament que el mateix Pere Posa va redactar l'1 de maig de 1506 va ordenar als 
seus marmessors que sa casa, el taller, els llibres i la resta de propietats que posseïa 
passaren al seu nebot, de nom també Pere Posa, i els va encarregar que s'ocuparen de la 
seua formació com a impressor. En el testament s'establia, a més, que el mestre 
impressor elegit per exercir el magisteri del nebot tinguera en dipòsit l'herència de tot el 
material necessari. El mestre triat per a tal encàrrec fou, precisament, Carles Amorós 
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Luschner. Anys després s'establí com a impressor independent, i exercí la tasca 

d'impressor fins a 1549, any en què probablement morí (Martín Abad 2003: 91, 

94). La mort de l'impressor, doncs, sembla ser només dos anys anteriors a l'edició 

de la VVM de 1551. Pot ser en la data del seu traspàs el projecte de l'edició ja 

estava iniciat, o per iniciar-se. Crida l'atenció que les notícies que coneixem de 

l'impressor provençal el relacionen amb altres impressors que han intervingut 

d'alguna manera en la transmissió de l'obra. Joan Luschner era un dels tres 

impressors que signava en 1495 la segona edició de la VVM; Pere Posa, si no va 

ser l'impressor de l'edició de 1506, era un dels llibrers que la distribuïa, i Diego de 

Gumiel fou el responsable de l'edició de 1516. Qualsevol d'aquests fets acosten 

l'editor al text de Peres. 

 Un dels trets més característics i novedosos de l'edició el constitueix la 

inclusió de 73 gravats il· lustratius del contingut de l'obra,75 molts dels quals sembla 

que fets ex professo per a l'edició barcelonina, ja que alguns són al· lusius als 

episodis narrats en els miracles que incorpora l'obra.76 A banda del gravat de la 

portada, i de l'escut amb què es tanca l'obra, cada apartat compta amb imatges 

representatives, fins i tot els pròlegs que precedeixen la història. Les estampes 

s'incorporaven al text com a complement, de manera que oferien una lectura 

paral·lela (Martín Abad 2003: 151).  

 El gruix dels gravats es distribueix per capítols; normalment cada capítol 

n'inclou, almenys, dos: un al començament, després del títol, relatiu a l'episodi de 

la biografia de Maria que es narra, i un (o més, ja que en ocasions trobem fins a 

tres), relatiu al contingut del miracle tractat. Del primer grup de gravats, els 

relacionats amb la biografia de Maria, podríem pensar que poden haver estat 

                                                                                                                                       
(Martín Abad 2003: 91). 

75 En els tallers de Carles Amorós era una pràctica habitual. També l'edició de la Vita 
Christi d'Isabel de Villena que estampa en 1523 inclou 42 gravats diferents dels que 
incloïa l'edició prèvia, també il· lustrada, impresa per Jorge Costilla en 1513 (Escartí 
2011: 39).  

76 Quatre d'ells, però, apareixen repetits. El gravat que representa la circumcisió de Jesús 
en el capítol VIII, es torna a fer servir en el capítol X, «Com la gloriosa verge Maria 
presentà son fill al temple en les mans de Simeon». El gravat que representa la sagrada 
família fugint a Egipte en el capítol XI es fa servir també en el capítol XII, de la tornada 
d'Egipte a Natzaret. Un mateix gravat, que representa Maria en actitud meditativa 
seguida dels apòstols, apareix reproduït fins a tres vegades, en els capítols XVIII («Com 
pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu beneyt fill per anar a la mort e passió 
dolorosa»), XXV («Quines coses féu la gloriosa verge Maria lo disapte sanct y com 
rahonà als apòstols y dexebles la mort y passió del seu gloriós fill») i XIX («Quines 
coses féu la gloriosa verge Maria aprés la assensió del seu gloriós fill y aprés la missió 
del sanct esperit»). I, en darrer lloc, un gravat que presenta un devot pregant davant un 
retaule de Maria apareix en el relat de dos miracles en els capítols XXI i XXVII.  
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reaprofitats d'altres impressions de temàtica mariana, o fins i tot de vides de Crist o 

Flos sanctorum, ja que, a grans trets, representen festivitats litúrgiques marianes i 

cristològiques (Nativitat de Maria, Anunciació, Nativitat de Jesús, Epifania, 

Circumcisió, etc.) i sabem que entre els impressors era habitual la circulació de 

jocs de xilografies que reutilitzaven per a l'ornamentació d'obres de contingut 

semblant.77 De fet, alguns capítols representen escenes de la vida de Crist que no 

inclouen la figura de Maria i que són, per tant, menys representatius del relat, com 

ara el XIV («Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu benaventurat fill 

per anar al sanct baptisme e a dejunar en lo desert»), on apareix un gravat de Jesús 

sent batejat per Joan el Baptista; el capítol XXI («Quines coses féu la gloriosa 

verge Maria en la mort del seu gloriós fill y lo plant que aprés de la mort de aquell 

feya»), que s'acompanya d'un gravat que representa la crucifixió, on Maria ni tan 

sols hi apareix; o el capítol XXVI («Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la 

resurrecció del seu gloriós fill»), en què es relata l'aparició de Jesús ressuscitat a la 

seua mare, tot i que el gravat representa a Jesús triomfant fora del sepulcre i rodejat 

de guardians romans. Sembla evident, doncs, que l'impressor reaprofita incisions 

que ja posseeix que representen escenes pròximes als fets narrats per Peres. 

D'altres, tanmateix, representen escenes més singulars de la vida de Maria incloses 

en el text valencià, com ara l'ascensió dels quinze graons del temple (en el capítol 

III, «Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a servir lo temple») o la 

imatge de Maria rebent l'eucaristia («Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós 

cors de son fill en la sancta cena y com combregava y confesava, y la oració que 

deya quant combregava»). Podríem pensar, doncs, que havien estat creades a 

propòsit per a la inclusió en aquesta edició.  

 Aquesta conjectura es fa més evident en els gravats que acompanyen els 

miracles, ja que inclouen il·lustracions molt representatives dels esdeveniments que 

narren. Representen, així, les parts més simbòliques dels relats, normalment, 

aquelles més truculentes, on veiem escenes de crims, assassinats, o violència; o bé, 

escenes que representen el culte a Maria, amb devots en actitud d'oració, 

penitència, o veneració. Sis dels miracles s'acompanyen de més d'un gravat que 

resumeix la història del miracle, de manera que es fa encara més evident que els 

gravats han estat encarregats específicament per a l'edició del text de Peres. 

Sembla, doncs, una tasca ambiciosa, que parla de la empresa editorial, només 

explicable per l'acceptació assegurada que devia tenir l'obra. 
                                                      
77 Martín Abad (2003: 152) recorda com en l'època era habitual «la compra, préstamo o 

alquiler de tacos entre diferentes tallares». Baños (en premsa), a partir de l'estudi de l'ús 
dels gravats en els Flos sanctorum castellans, també posa de manifest com en la 
literatura hagiogràfica aquest procediment era força freqüent.  
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Vida de la sacratíssima Verge Maria nostra senyora, historiada e corregida per lo 

reverent mestre Ferrer. Barcelona, en casa de la viuda de Carles Amorós, 1551. 

-1r- 
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Com la gloriosa Verge Maria        Com la gloriosa verge Maria fugí ab  
fonch sposada ab sanct Joseph [14r]       lo seu beneyt fill en Egypte. [37r] 
 

Com la gloriosa verge Maria rebé lo  
preciós cors de son fill en la sancta cena [51v]    [...] deixant les religioses robes que   

vestia, a miga nit se partí ab lo cavaller 
qui a la porta del monestir la sperava 
[13v]           
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[...] cascun dia feya era aquest: que de   
odorants flors y roses una graciosa garlanda  Vengut lo dia del part, perquè no fos  
componia, posant-la aprés sobre lo cap    descuberta, lançà la creatura que parit 
de una devota ymatge de la senyora dels àngels.   havia dins una fonda cisterna. [86v] 
[41r] 
 
 

Vengut l’escur vespre, lo argenter pres            E axí, aprés de haver molt cavat, trobaren  
la vexella que tenia dient a la sua companya           hun veixell de marbre dins lo qual havia 
com a la casa de tal ecclesiàstich anava, y            hun veixell de vidre ple de hun preciós  
axí ell se partí; y, entrant per la casa del jove,        bàlsem, y en una capça de vori, [...] 
ab hun bastó donant-li al cap lo matà, y,            hun diamà de incomparable vàlua. 
ensemps ab una germana que tenia, trosejant[...]    Arribant aprés a la ciutat de Roma, vené  
lo cors mort de l’argenter per una privada lo          al papa per gran quantitat de moneda les  
lançaren. [56r]              sobredites joyes [51r] 
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6. Verger de la sacratíssima verge Maria, en les heròyques virtuts, glorioses obres 

y miraculosos actes de la sua portentosa vida, escrita y recopilada per lo 

honorable Miquel Pérez, ciutadà de la noble, leal, y coronada ciutat de València. 

Quarta impressió augmentada amb les notes tocants a la història per un prebere 

de la església de Santa Maria la Major, Barcelona, Pau Campins, 1732 

 El prevere de Santa Maria la Major és el canonge Teodor Tomàs.78 Aquesta 

edició setcentista reedita, doncs, l'edició barcelonina de 1495, actualment perduda, 

que hem esmentat més amunt. Palau (1961 [1950]: 21) puntualitza: «lo de quarta 

impresión es un error por desconocimiento de dos ediciones primitivas, como 

mínimo». Segons Ribelles (1920: 488) s'ha conservat un exemplar en la Biblioteca 

de l'Institut d'Estudis Catalans «procedente de la biblioteca de don Mariano 

Aguiló»; un altre «falto de portada y principios, [...] en la biblioteca de don 

Antonio Bulbena, de Barcelona»; i quatre exemplars conservats a la Biblioteca 

Històrica de la Universitat de València.  

 Hem consultat l'exemplar que duu la signatura BH R 2/222.79 

Enquadernació de pergamí. Al llom quasi esborrada la referència a ploma: «[...] de 

la V». En la portada es pot llegir, tot i que apareix ratllada, la inscripció a ploma: 

«Dr. Teodoro Tomàs». En mesura d'octau, les seues mides són: 147 x 100 mm; 

caixa: 125 x 80 mm, i conté fins a 28 línies (p. 2). En total conté 384 pàgines, però 

les 20 primeres, considerades introductòries, no incorporen numeració. La 

numeració aràbica s'enceta al primer capítol (on també s'inicia la signatura dels 

quaderns: ai). El cos del text, doncs, l'integren 364 numerades (hi manquen les 

pàgines 209 i 210, ja que hi manca un full). Conté vint-i-tres (a-n8, o7, car hi falta el 

foli o1, p-y8 i z6, amb signatures i reclams.  

 A continuació de la portada (I),80 el text segueix amb una breu invocació a 

la Verge Maria: «Mare de Déu, vós sou aquella scala per hon lo pecador, el paradís 

escala» (II). Segueix un pròleg introductori amb notícies històriques i literàries, 

«Memòries de l'autor de la present obra, ab algunes notes per a intel· ligència de la 

                                                      
78 El canonge Teodor Tomàs Palomar (València, 1677-1748) va dur a terme una tasca 

editora de clàssics medievals catalans de tema religiós, i, a més de la Vida de la 
sacratíssima Verge Maria de Miquel Peres que ara ens ocupa, va reeditar la Vida de la 
seràphica sancta Catherina de Sena, de Ramon de Càpua, en traducció valenciana de 
fra Tomàs Vesach (editada a València, per Juan Jofre, el 1511). Aguiló (1923: 299-300) 
confirma que és una edició molt rara i hi reconeix la tasca de Tomàs «persona muy 
erudita y aficionada a su lengua materna». 

79 Les signatures dels altres exemplars de la Biblioteca Històrica de la Universitat de 
València són: BH A-021/003; BH A-021/004; BH A-021/005. 

80 Seguint Juan-Mompó (2007) indiquem amb números romans les pàgines que no 
contenen numeració en l'edició de 1732.  
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història que tracta y de la valenciana lengua en què està escrita» (V-XII), que 

conclou amb unes «Notes per a la inteligència de la ortografia usada en lengua 

lemosina» (XII-XIII). A continuació de la carta-pròleg original de Peres a na 

Monpalaua d'Escrivà, inclou una «Dècima loant la present obra» (XIX) i una 

«Invocació a la sacratíssima Verge» (XX).81 A la fi del llibre també afegeix altres 

apartats: una «Cronologia dels anys y gloriosos actes de la excel·lent verge Maria» 

(337-347), un «Salteri per a contemplar los quinze misteris de la sua sagrada vida» 

(353-362), una «Oració a la sacratíssima Verge Maria, oferint-li lo Rosari» (363) i 

els «Erros de impressió» (364). 

 En la pàgina IV, darrere del gravat de la portada, escrit a mà a ploma: «Li. 

De D. Vicent Rodriguez y Volo. Valencia fill de la Esglesia parroquial de Sant [...] 

».  

 Sobre l'edició setcentista Aguiló (1923: 299-300) declara que és rara, i 

afegeix que:  

a la muerte del editor (18 setiembre 1748) el Tribunal de la Inquisición 
recogió todo lo que quedaba de la tirada y, sin que se supiese causa alguna, la 
destruyó junto con la tirada completa de la Historia y vida de Sta. Catherina 
de Sena, que el mismo canónigo había hecho reimprimir en Valencia por 
Antonio Balle, en 1736.  

 

                                                      
81 Aquesta invocació, diferent de la «Invocació a la sacratíssima verge Maria en lo principi 

de la obra» de Peres, és, en realitat, un gravat que conté una petita oració i que 
reproduïm tot seguit (vegeu pàgina 78). 
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Verger de la sacratíssima verge Maria, en les heròiques virtuts, glorioses obres  

miraculosos actes de la sua portentosa vida, Barcelona, Pau Campins.  

 

[1] 
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[XIX] 

 

 

[XX] 
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2.3.2  Difusió del text en castellà 

L'interés per l'obra de Peres no és exclusiu del territori catalanoparlant, ja 

que en les primeres dècades del segle XVI l'obra es traduí al castellà i en aquesta 

llengua es reedità en nombroses ocasions, que proven la gran acollida que va tenir 

també en el regne de Castella, on alguns dels impressors més actius del regne 

estamparen alguna edició de la traducció castellana del text. A continuació, en 

primer lloc, caracteritzarem la traducció de la VVM, i, tot seguit, descriurem les 

edicions. Per a esbrinar algunes dades sobre les edicions de les traduccions 

prendrem novament com a punt de partida les dades reportades per Palau (1961 

[1950]: 21), les més exhaustives, tot i que hem localitzat altres traduccions no 

citades ni en aquest, ni en cap altre catàleg.  

 

2.3.2.1 Característiques de la traducció anònima 

La traducció al castellà del text de Peres es duu a terme en una data molt 

propera a l'edició de l'original. La primera de les edicions és de 1516, només vint-i-

dos anys després que l'edició prínceps isquera de les premses de Spindeler, i es 

reeditarà en 1517, 1525, 1526, 1531 i 1549, és a dir, almenys, fins a sis vegades en 

un interval de només trenta anys.  

 La traducció és anònima, i no s'hi observa cap indici que apunte a una 

possible autoria. Als inicis del segle XVI són habituals les traduccions al castellà 

de títols que ja gaudien d'una bona acollida en català, la majoria dels quals són 

anònimes. En aquest sentit s'ha apuntat la tasca difusora que alguns tallers 

editorials van suposar per al transvasament de texts entre les dues cultures, on 

potser algun dels seus integrants foren capaços de traduir les obres. Un exemple 

paradigmàtic podria ser el cas de l'impressor castellà Diego de Gumiel. Cátedra 

(1986: 61-62, 78) destaca el seu paper d'intermediari cultural, que difongué texts 

catalans a Castella,82 per a després fer-ho a la inversa, i contempla la possibilitat 

que la traducció castellana del Tirant lo Blanch que imprimí a Valladolid en 1511 

(després d'haver editat la versió catalana en Barcelona en 1497), la fera ell mateix, 

cosa que poguera haver ocorregut amb alguna altra obra, com ara la Historia de 

Joseph hijo del gran patriarcha Jacob de Roís de Corella, impresa també per 

Gumiel tot i que no s'ha conservat cap exemplar.83 Hem de tenir present, doncs, que 

                                                      
82 Com ho feu uns anys després el seu deixeble, Jorge Costilla. 
83 De la traducció al castellà del Tirant lo Blanc s'ha destacat la gran fidelitat literària amb 

què segueix l'original català (Camps 2011: 273), condició que també s'acompleix en la 
traducció castellana de la VVM, com veurem tot seguit.  



80 
 

la primera traducció al castellà de la VVM veu la llum en 1516 (Sevilla, Jacobo 

Cromberger), any en què, precisament, Gumiel havia publicat una edició del text 

en català. Podríem considerar la possibilitat que Diego de Gumiel, o bé alguna 

persona del seu voltant avesada a la traducció, després d'haver enllestit l'edició 

catalana, haguera traduït l'obra al castellà. Cal recordar, a més, que el seu negoci a 

la ciutat de València fa fallida als inicis de 1517, i que mor poc després, cosa per la 

qual poguera no haver dut a terme una hipotètica edició de l'obra en castellà en el 

seu taller. En qualsevol cas, aquesta reflexió és només una hipòtesi i la traducció, 

ara per ara, cal considerar-la anònima.  

 Totes les edicions castellanes inclouen, a més, un pròleg introductori que 

precedeix el text i que en justifica la traducció:  

La presente obra es intitulada La vida de la sacratíssima virgen María, 
señora nuestra, la qual fue primeramente hecha por un notable varón, no 
menos doto que devotíssimo d·esta excelente señora, llamado Miguel Pérez, 
natural de la ciudad de Valencia, la qual compuso en su propia lengua 
valenciana según en el su prólogo adelante se dirá; de la qual es trasladada en 
este nuestro vulgar castellano, para que los devotos de aquesta reyna de los 
ángeles, que en estas nostras partes habitan, puedan gozar de aqueste rico 
tesoro que en la cerrada arca de la lengua valenciana estava escondido. El 
qual es una breve compilación de la vida de la sin manzilla reyna de los 
cielos y de la tierra, madre de Dios y señora nuestra, en la qual rica moneda 
de la alabança suya esculpida y sellada de sus diversas et admirables virtudes 
está encerrada. E fue trasladada en esta nuestra lengua con mucho estudio y 
diligencia, para que pues todos cada día gozamos de la inmensas gracias, 
mercedes y beneficios que de la alta reyna de los cielos recebimos, no nos 
falte materia con que elevados en contemplación de sus grandes excelencias 
le retribuyamos devidas alabanças. Por lo qual merezca/mos alncançar tal 
gracia d'esta bendita señora que nos quiera hazer dignos para que podamos yr 
a alcançar el premio a la celestial Jerusalem, donde ella con su precioso y 
bienaventurado hijo Jesuchristo, Dios y hombre verdadero, coronada de 
inestimable gloria bive y reyna por siempre jamás. Amén. (VVM-1517: 3)84 

 Com veiem, s'indica l'autoria original de Peres, del qual es lloa el seu 

tarannà culte i devot alhora. De l'obra destaca el caràcter biogràfic i contemplatiu, i 

la descriu com un «rico tesoro que en la cerrada arca de la lengua valenciana estava 

escondido». Aquesta és la raó que justifica la traducció: poder fer-la accessible en 

altres indrets «en estas nostras partes», i no perquè hi haja altres finalitats 

estilístiques, sociolingüístiques o espirituals al darrere; i declara la precisió amb 

què s'ha dut a terme la traducció «con mucho estudio y diligencia». 

 Efectivament, aquesta traducció anònima segueix molt fidelment el text 

                                                      
84 Citem a partir de la segona de les edicions (Sevilla, Cromberger, 1517), ja que la 

Biblioteca de Évora, que alberga un testimoni incomplet de la primera de les edicions 
(Sevilla, Cromberger, 1516) no ha permés la reproducció de l'exemplar. Citem per 
número de pàgina, d'acord amb la numeració moderna que incorpora el testimoni. 



81 
 

original, ja que no hi hem identificat cap omissió o afegit significatiu. A 

continuació citem uns petits fragments que exemplifiquen com la traducció segueix 

gairebé paraula a paraula el text valencià: 

1. Y en aquell solitari y desabitable desert per hon tornaren, trobaren aquell 
primer hermità, principi e lum de religiosa vida, sent Johan Baptista, qui en 
tan deserta soledat feya aspra penitència, ab lo qual reposaren hun poch de 
temps menjant ab ell de aquelles verts herbes que aquella estèril y desabitada 
terra produhia. Y, aprés que hagueren visitat aquell que per lur primera 
visitació fon per singular privilegi sanctificat dins lo ventre de sa mare, y ab 
dolces paraules li hagueren lohat l’altitut de vida que en lo devot hermitatge 
havia començada, prenent comiat de aquell als monts de Judea los seus 
beneyts passos endreçaren.[VVM 52r] 

 

1. En aquel tan solitario desierto por donde tornaron, hallaron aquel primero 
hermitaño, principio y lumbre de religiosa vida, san Juan Baptista, que en tan 
desierta soledad hazía áspera penitencia. Con él reposaron un poco de tiempo 
comiendo con él de aquellas verdes yervas que aquella estéril y solitaria tierra 
produzía. E, después que ovieron visitado aquel que por su primera visitación 
fué por singular privilegio sanctificado dentro del vientre de su madre, e con 
dulces palabras le ovieron loado la alteza de vida que en el devoto hermitaje 
avia començado, tomando licencia de aquel a los montes de Judea los 
benditos passos endereçaron. (VVM-1517: 44) 

Comprovem que les úniques variacions que observem en el fragment anterior són, 

d'una banda el canvi sintàctic que divideix en dues oracions independents una 

oració subordinada de relatiu del text valencià: «ab lo qual reposaren hum poch» / 

«Con él reposaron un poco», o l'omissió de sinonymia especialment quant als 

adjectius, recurs també força habitual en l'estil de Peres: «Y en aquell solitari y 

desabitable desert» / «En aquel tan solitario desierto»).  

 La gran fidelitat amb què se segueix el text s'aprecia també en la narració 

dels miracles i en les oracions:  

2. En les parts de Grècia, en una ciutat que ha nom Tumba, és edificat hun 
solempne monestir sots invocació de la sacratíssima verge Maria, en lo qual 
no s’i pot arribar sinó en certes hores del dia, perquè la gran mar fent 
minvants e creixents fins a [le]s parets de aquell devot monestir se acosta. Y 
perquè a la gran devoció de una insigne capella innumerables persones ab 
devotes presentalles y per vetlar arriben, esdevench-se lo dia de la gloriosa 
vesitació de senta Elizabet que, venint moltes gents a la solempne vigília de 
tan beneyta festa, essent en lo mig de la arena, que la gran mar estava 
minvada, sentiren venir ab espantable remor la mar que ab gran fúria crexia. 
Cuytaren tots ab cuytada fuyta, restant sola, que fugir no podia, una dona 
prenyada, granment de la sacratíssima verge Maria devota (VVM 30v) 

 

2. En las partes de Grecia, en una ciudad que ha nombre Tumba, es edificado 
un solemne monesterio so invocación de la sacratíssima virgen María, al qual 
no pueden llegar sinó ciertas horas del día, porque la gran mar con las 
menguantes y crecientes hasta las puertas de aquel devoto monesterio allega. 
Y porque a la gran devoción de una singular capilla innumerables personas 
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con devotas ofrendas y a velar venían, / acaesció el día de la gloriosa 
visitación de sancta Helisabeth que, veniendo muchas gentes a la solemne 
vigília de tan bendita fiesta, estando en el medio del arena, que la gran mar 
estava menguada, sintieron venir con espantable ruydo la mar que con gran 
furia crecía, et apressuraron todos con mucho temor a fuyr, quedando sola, 
que huyr no podía, una muger preñada muy devota de la sacratíssima virgen 
Maria. (VVM-1517: 27) 

 

3. O, sacratíssima verge Maria, vexell pur y n[et] sens màcula ni taqua alguna 
de peccat original, venial ni mortal! Merexca yo per la vostra inmaculada e 
puríssima concepcció que dins la mia pensa no conceba sinó aquelles coses 
que a la divina magestat són plahents y acceptes, puix vós, qui sou pura e 
neta de tota màcula, no voleu que la mia ànima per les sútzies taques dels vils 
peccats sia ennegrida. E si yo passant los divinals manaments cauré en les 
aygües de innumerables culpes, que les mans de la vostra pietat e 
misericòrdia de tan gran perill me delliuren; y vós, advocada dels peccadós y 
mare de puritat, puix de la maledicció de peccat original vos confesse 
exempta, feu que no sia yo privat de la benedicció del beneyt fruyt del vostre 
santíssim ventre, armant la mia defallida ànima de les armes de humilitat 
verdadera, perquè ab la piadosa defensa de tan sanct adjutori pugua yo 
l’enemich dimoni vençre. Amén.[VVM ] 

 
3. ¡O, sacratíssima virgen María, vaso puro e limpio sin mácula ni suziedad 
alguna de pecado original, venial ni mortal! Merezca yo por la vuestra 
inmaculada y puríssima concepción que dentro del mi pensamiento no 
conciba sino aquellas cosas que a la divina magestad son plazientes y 
aceptas, pues vos, que soys pura e limpia de toda mácula, no querays que la 
mi ánima por las suzias manchas de los viles pecados sea ennegrecida. E si 
yo passando los divinales mandamientos cayere en las aguas de innumerables 
culpas, que las manos de vuestra piedad e misericordia de tan gran peligro me 
libren, e vos, abogada de los pecadores y madre de puridad, pues de la 
maldición del pecado original os confiesso esenta, hazed que no sea yo 
privado de la bendición del fruto bendito del vuestro sanctíssimo vientre, 
armando la mi deffallecida ánima de las armas de humildad verdadera, 
porque con la piadosa defensión de tan sancta ayuda pueda yo vencer al 
diablo enemigo nuestro.  

Com veiem, les úniques –i escasses– variacions que s'hi observen són mínimes. Hi 

trobem, per exemple, petits canvis estilístics, que es reflecteixen principalment en 

els canvis en l'ordre sintàctic de les oracions, de manera que elimina alguns 

anacoluts i hipèrbatons, característics de l'estil de Peres: «una dona prenyada, 

granment de la sacratíssima verge Maria devota» / «una muger preñada muy devota 

de la sacratíssima virgen Maria»; «pugua yo l’enemich dimoni vençre» / «pueda yo 

vencer al diablo enemigo nuestro».  

 En general, en tota l'obra, trobarem petites variacions d'aquests tipus, i el 

canvi en l'orde dels sintagmes, o dels elements que el formen, serà un dels canvis 

més habituals. Generalment la tendència del traductor és la d'ordenar els 

components sintàctics segons l'ordre lògic de la frase, evitant així un dels recursos 

característics de la prosa del valencià, la d'anteposar els complements a 
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l'antecedent. Així, en el cas d'un sintagma verbal –probablement la modificació 

més freqüent–, el traductor tendeix a posar el verb en primer lloc seguit dels 

complements de règim o circumstancials:  

– «per enveja fou venut» (VVM 73v): «fue vendido por embidia» (VVM-

1517: 62) 

– «en la qual a hora de sexta clavat atenyèra mort dolorosa» (VVM 74v): «en 

la qual clavado a ora de sexta alcançará muerte dolorosa» (VVM-1517: 62) 

– «ésser menor s'estimava» (VVM 14v) : «se estimava ser menor» (VVM-

1517: 14) 

– «Florien de flors de maravelloses obres en la terra de Judea e altres 

províncies los gloriosos apòstols» (VVM 118v): «En la tierra de Judea y 

otras provincias florescian de flores las maravillosas obras de los gloriosos 

apóstoles» (VVM-15: 98) 

També tendeix a que en les perífrasis verbals el verb auxiliar precedisca al verb 

principal, i no al contrari, com s'esdevé en el text valencià:  

– «nou mesos abitar devia» (VVM 14) : nueve meses devia morar 

(VVM|1517: 14) 

En els sintagmes nominals, també evita l'anteposició dels complements al 

substantiu:  

– «per a cobrir del seu benaventurat fill la carn gloriosa» (VVM 31v): 

«para cobrir la carne de su precioso hijo» (VVM-1517: 28) 

– «per denunciar-li del fill de Déu la incarnació gloriosa» (VVM 14v) : 

«para anunciarle la encarnación gloriosa del hijo de Dios» (VVM-

1517: 14) 

– «del món les cruels malalties» (VVM 32v): «las crueles enfermedades 

del mundo» (VVM-1517: 29) 

Tot i que els canvis habituals, com comprovem, són en aquest sentit, per recuperar 

l'ordre sintàctic lògic dels sintagmes, en alguns casos, menys freqüents, és el 

traductor qui anteposa els adjectius al nom, o els complements adverbials al verb: 

– «era estat jutgat a mort cruel e trista» (VVM 74r): «avia seydo juzgado a 

cruel e triste muerte» (VVM-1517: 62) 

– «respòs en semblant manera» (VVM 74v): «en semejante manera 

respondió» (VVM-1517: 62) 

 A banda dels canvis en l'orde sintàctic de les oracions, en ocasions el 

traductor acreix el text amb ampliacions de la fórmula nominal per referir-se als 

protagonistes: 
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– «lo seu inmens fill Déu» (VVM 32r): «lo su inmenso hijo Dios y señor 

nuestro» 

– «puix fon la primera per qui fon virginitat votada» (VVM 14v): «pues fue 

la reina de los cielos la primera por quin fue votada virginidad» (VVM-

1517: 14) 

– «fon figura de Jesuchrist» (VVM 74r): «fue figura de Jesús, hijo suyo» 

(VVM-1917: 62) 

O de vegades, menys freqüentment, aplica l'operació contrària, simplificant la 

fórmula nominal: «son fill, Déu y senyor» (VVM: 119r): «su hijo Jesús» (VVM-

1517: 98). 

 A banda de les variacions a nivell sintàctic, que són mínimes i poc 

freqüents, en general manté força fidelment l'estil de Peres, i, en ocasions, la 

traducció vol ser tan pròxima a l'original que en alguns punts aporta solucions poc 

naturals en castellà:  

– «ans tostemps humilment e devota lo seu creador loava» (VVM 13v): 

«ante todos tiempos humilmente y devota al su criador loava» (VVM-

1517: 13) 

– «mas havia-y cedres» (VVM: 13v): «mas avia aý cedros» (VVM-1517: 13) 

 

Hi ha però, una variació significativa pel que fa a la traducció i que excedeix 

els límits de les solucions sintàctiques o traductològiques. El text valencià inclou 

freqüentment citacions llatines procedents en la majoria de l'Antic Testament, i 

aquestes no sempre apareixen glossades en romanç. En el text castellà, tanmateix, 

hi ha una tendència a suplir aquests silencis, i afegeix, generalment, la traducció de 

les citacions al castellà:  

– «podia dir aquell gloriós parlar del salmista: ‘Benedicam Dominum in omni 
tempore sempre laus in ore meo’.» (VVM 13v);  

«podia dezir aquel glorioso hablar del psalmista: ‘Benedicam Dominum in 
omni tempore sempre laus eius in ore meo’, que quiere dezir: ‘Yo 
bendeziré a Dios en todo tiempo, y su alabança serà siempre en mi boca’» 
(VVM-1517: 13) 

– «se pot aplicar aquell parlar de Jheremies: ‘ego te dedi hodie in civitatem 
munitam in columpnam ferream et in murum super omnem terram’» (VVM 
14v):  

«se puede aplicar aquel hablar del Jeremias: ‘ego te dedi hodie in civitatem 
munitam, in columnam ferream et in murum super omnem terram’, que 
quiere dezir: ‘yo te hize ciudad cercada, columna de hierro y muro fuerte 
sobre toda la tierra’» (VVM-1517: 14-15). 
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Aquesta actitud de voler completar el text original afegint les traduccions dels 

versicles, ens presenta un traductor que no es limita a canviar només la llengua del 

text, sinó que comprén la funcionalitat que pot tenir, i nota la possible necessitat 

d'acostar el significat dels versicles llatins als lectors. El traductor anònim, doncs, 

posseeix l'habilitat d'interferir en el text quan ho considera necessari, i si no hi 

intervé en major grau és, doncs, perquè no ho considera necessari, respectant quasi 

totalment la prosa artitzada de Peres. 

 La traducció es reedità, almenys fins a sis vegades, i entre aquestes no s'hi 

observen gairebé variacions significatives que vagen més enllà de la mínima 

oscil·lació ortogràfica del text, i que s'hi observa una mica més, com és normal, en 

l'última de les edicions de què conservem un exemplar, sense que els canvis arriben 

a ser significatius. Veiem-ho en un breu exemple a continuació, on acarem l'edició 

de 1517, b (Sevilla, Jacobo Cromberger), amb altres dos testimonis que posseïm: c 

(Sevilla, Juan Varela, 1525) i e (Toledo, Juan de Ayala, 1549):  

 

En la tierra de Judea y otras provincias florescianI de flores las maravillosas 
obras de los gloriosos apóstoles, convertiendo innumerables gentes a la 
sancta fe christiana, e la gloriosa virgen Maria morava en el monte de Syon,II 
visitando los sanctíssimos lugares que su hijo y Señor nuestro avia passado. 
EIII  porque era venida la oraIV que delibravaV su hijo Jesús pagarlaVI de tantos 
trabajos la deuda, convocó cortes generales en los celestiales reunos, para 
disponer como recibiriaVII  a su señora madre. EVIII  como en el divinal 
consistorio fue deliberadoIX que la gloriosa arca sola a Dios sanctificadaX 
devia ser colocadaXI en el más alto lugar del celestial templo, convocó la 
divina magestad todos los apóstoles porque las gloriosas obsequias de aquella 
celebrassen, para dar a nosotros provechoso enxemploXII  que en la honrraXIII  
de la nuestra muerte corporal devemos llamar y convocar a algunos siervos 
de Dios que con devotas oraciones y palabras a bien morir nos 
esfuercen.(VVM-1517: 98) 

_________________________ 

I florescian: florecian e 
II Syon: Sion e 
III  E: y e 
IV ora: hora c, e 
V delibrava: deliberava e 
VI pagarla: pagarle c, e 
VII  recibiria: recebiria e 
VIII  E: y e 
XI deliberado: delibrado e 
X sanctificada: santificada e 
XI colocada: collocada e 
XII  enxemplo: exemplo e 
XIII  honrra: hora e 
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 Com comprovem, no hi ha gaire variació entre les tres edicions, però la 

cinquena de les edicions, e, presenta com és esperable una major variació respecte 

de les altres dues que confrontem. A banda de les oscil· lacions ortogràfiques, ens 

adonem que hi ha alguna errada de contingut que la cinquena edició esmena, com 

ara quan corregeix «honrra de nuestra muerte» per «hora de nuestra muerte». La 

versió editada a Toledo per Juan de Ayala en 1549, tal i com es declara en el títol de 

l'edició, La vida y excelencias y milagros de la sacratísima virgen María, nuestra 

senyora, nuevamente corregida y enmendada, sembla que efectivament ha estat 

revisada per esmenar les escasses solucions errònies que albergava la traducció.  

 

2.3.2.2 Descripció de les edicions castellanes 

 

1. La vida y excelencias y miraglos de la sacratíssima virgen María, Sevilla, 

Jacobo Cromberger, 1516 

 Donen la notícia Norton (1978: 327) i Wilkinson (2010: 567), i localitzen 

un volum incomplet a la Biblioteca Pública d'Èvora (sig. XVI-5388 A). L'exemplar 

conté, doncs, la que seria la traducció més antiga de l'obra de Miquel Peres, 

realitzada, només un parell de dècades després de l'aparició de l'edició prínceps, i 

quan probablement l'autor encara era viu.85 

 Norton facilita la descripció de l'exemplar:86 

Fº. a-e8 f-g6. 52 ff.: [1, not known] ij-l [2 not known, the second doubtless 
blank]. 9A: 47 lines, 231x155 mm.; headlines. Two columns. Types: 1583 G 
(headings, headlines), 98 G. [...] Some twentyfive woodcuts, including 
repeats, of column width, of the life of the BVM and of the Passion, of 
varying style, mostly, if not entirely, also used in editions of Juan Padilla's 

                                                      
85  Sembla que l'exemplar està incomplet per la fi, i no es conserva, per tant, el colofó. 

Segons BETA (manid 4278), l'exemplar es troba relligat amb la Vita Christi de Ludolf 
de Saxònia, impresa a Sevilla per Juan Cromberger en 1537, text traduït a les darreries 
del segle XV per Ambrosio de Montesino. El catàleg de la Biblioteca de Èvora (Gusmão 
1966: 141) no proposa cap datació per al volum, però afegeix un seguit de dades 
inexactes sobre aquesta i altres reedicions: «É a trad. castelhana de Juan de Molina. Esta 
obra foi impre. no séc. XVI em Toledo, por Miguel de Eguía em 1525; em Sevilha, por 
Juan Cromberger, em 1531; e novamente en Toledo em 1536. V. Pal. Y Dul.». 
Tanmateix la traducció edita el text anònim que hem caracteritzat prèviament, i no la 
versió de Juan de Molina que, com veurem més endavant, s'allunya del text de Peres. 
D'altra banda, les dades que reprodueix, segons declara, a partir de Palau, no són 
exactes: Palau esmenta la traducció de Miguel de Eguía, estampada a Toledo, però en 
1526, i no en 1525 com diu Gusmão erròniament, i l'edició toledana, d'Ayala, en 1549, 
però en cap cas en 1536 com també indica Gusmão. 

86  La Biblioteca no ha permés la reproducció de l'exemplar i, per tant, no he pogut 
comprovar la descripció de Norton ni afegir d'altres possibles trets característics. 
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Retablo. (Norton 1978: 327) 

 Norton considera, a més, que un exemplar d'aquesta edició formà part de la 

biblioteca Colombina, hui perdut: «Possibly the edition of 1516 recorded by the 

Abecedario Col. (12265)», i data l'edició, doncs, a partir de les dades del catàleg 

colombí, que al·ludeixen a una edició de l'any 1516.87 La referència que indica de 

l'índex colombí (12265) no prové de l'Abecedarium B primigeni, sinó del que ara 

es coneix com a Abecedarium B bis o Indice Alfabético de Autores y Materias (10-

1D-6), un dels catàlegs antics de la Biblioteca Colombina, però posteriors als 

elaborats en l'època d'Hernando Colón. En aquest Abecedarium B bis (p. 104) 

trobem la referència a una impressió de l'obra realitzada a Sevilla en 1516: «Miguel 

Perez. Vida y miraglos de nostra señora en español, 12265, Se, 1516».  

 

En un altre dels catàlegs de la Biblioteca Colombina, l'Abecedarium C o Indice de 

Autores y Ciencias (10-1D-8), en l'entrada relativa a Miquel Peres, tornem a trobar 

la referència al mateix exemplar (12265), però també, just abans, a un altre de nou: 

◦ «Vergel de Nostra. Señora. the. mo. Hisp.», del qual sembla que s'hi 

compten dos exemplars: 12481·3· i 12482·3· (p. 574v), però dels que 

no se'ns aporta més informació; 

 

◦ i, tot seguit, «Vida i milagros de nra. senora. the. hist. Hisp. 12265.3», 

(p. 575r), exemplar al que ja ens hem referit més amunt. 

                                                      
87   També recolza la hipòtesi de la datació amb la gran proximitat tipogràfica que estableix 

entre aquesta edició i la que tornà a estampar el mateix Cromberger només un any 
després: «Possibly the edition of 1516 recorded by the Abecedario Col. (12265), but 
conceivably, in view of the foliation and headlines which are not found in the edition of 
May 1517, subsequent to that edition, though hardly by more than a year or two» 
(Norton 1978: 327). 



88 
 

 

 No sabem per què per a la primera entrada dóna dos codis: potser perquè es 

referia a l'existència de dos exemplars d'una mateixa edició (o a dos exemplar de 

diferents edicions que rebien el mateix títol). D'altra banda, el fet que indexe 

separadament dues obres de Peres, Vergel... i Vida i milagros..., potser depén del fet 

que l'obra, tot i ser la mateixa, s'havia editat amb aquests dos títols, i pot ser les 

indexa separadament depenent de l'edició. Les abreviatures que acompanyen el 

títol es refereixen a la ciència (més general: the [teologia]), a la matèria (més 

concreta: mo. i his. [història?]), i a més, la llengua, en ambdós entrades hisp. 

[castellà]. L'últim número (3) no se sap a què correspon exactament, potser a 

alguna classificació ulterior de les ciències o matèries (Marín 1993). 

 En qualsevol dels casos, aquests exemplars actualment no es conserven a la 

Biblioteca Colombina, i els catàlegs només ens permeten comprovar que diversos 

exemplars hi van formar part, entre d'altres, un exemplar de la mateixa edició del 

que, incomplet, es troba a la Biblioteca Pública de Èvora (sig. XVI-5388A). 

 

2. La vida y excelencias y milagros de la sacratíssima virgen María nuestra 

senyora, 1517, Sevilla, Jacobo Cromberger 

 És la traducció més antiga que hem pogut consultar. La cataloguen 

correctament Norton (1978: 330) i Wilkinson (2010: 567), i localitzen un exemplar 

a l'Österreichische Nationalbibliothek (sig. 22.B.24). En el colofó llegim les dades 

de la impressió:88  

A loor y glòria de nuestro senyor Jesuchristo y de la sacratíssima virgen 
sancta Maria su madre fue emprimida la presente obra en la muy noble y muy 
leal ciudad de Sevilla por Jacobo Cronberguer, alemán, a veinte y siete dias 
de mayo de mill y quinientos xvii años. 

 Norton (1978: 330) descriu l'exemplar:  

Fº a-e8 f-g6. 52 ff. unn.,: the last presumably blank. 9a: 47 lines, 231x155 
mm. Two columns. Types: c. 285 G (title), 1583 G (headings), 98 G. [...] 
Some twenty five woodcuts of column width, of the life of the BVM and of 

                                                      
88 BETA (texid BETA 4294) considera que aquest exemplar i l'exemplar albergat a la 

Biblioteca Pública d'Èvora són exemplars de la mateixa edició de 1516, i els aplega a la 
mateixa entrada. A més, en la fitxa descriptiva testimoni de la Wien Österreichische 
Nationalbibliothek (manid 4279) trobem transcrita erròniament la data d'edició i s'hi 
indica 27-05-1527, en lloc de 27-05-1517. 
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the Passion, of varying style, mostly, if not entirely, also used in editions of 
Juan Padilla's Retablo. 

 L'enquadernació és moderna, i al llom llegim: «Perez. Vida de nuestra 

señora». 

 En la portada el títol s'acompanya de 4 gravats disposats a manera de 

retaule que representen festivitats relacionades amb la vida de Maria. En el cos de 

l'obra, a més, trobem fins a vint-i-cinc gravats al·lusius al contingut de cada 

episodi,89 segons la moda de l'època, normalment al començament de cada 

capítol.90 Norton ja apunta en la descripció de l'exemplar que la majoria dels 

gravats, que representen escenes de la vida de Jesús i de Maria, havien estat usats 

en edicions del Retablo de la vida de Christo, del cartoixà Juan Padilla, imprés en 

el mateix taller sevillà de Cromberger els anys 1505, 1510, 1512, 1516 i 1528. 

Aquesta poguera ser la raó per la qual alguns capítols de la VVM que descriuen 

episodis que no són habituals en els relats de la vida de Crist, no incloguen cap 

gravat.91  

 Alguns dels gravats inclosos no representen exactament el contingut que 

acompanyen. Així, en el capítol II, «De la Natividad de la gloriosa virgen María», 

s'inclou un gravat que representa en realitat el naixement de Jesús en el pessebre. 

El gravat relatiu al capítol XI, en què es narra la fugida de la sagrada família a 

Egipte, representa en realitat el viatge de Josep i Maria a Betlem, quan la verge 

encara està encinta. Així mateix, el gravat del capítol XII, «Como la gloriosa virgen 

María tornó de la tierra de Egipto», representa en realitat l'escena anterior, la de la 

fugida, ja que Jesús, al braç de Maria, és encara un nadó.92 Altres gravats 

representen escenes pròpies de la vida de Jesús que no es narren directament en la 

VVM, com ara el gravat del Baptisme de Jesús present en el capítol XIV, «Cómo 

tomó licencia de la gloriosa Virgen María el su bienaventurado hijo para yr al 
                                                      
89 Un d'aquests gravats, però, apareix repetit en dues ocasions. Es tracta del gravat que 

representa el capítol VIII de la Circumcisió que il· lustra també el capítol X, de la 
Presentació de Jesús al temple.  

90 Alguns capítols inclouen més d'un gravat, com ara el capítol XXVI, centrat en la 
narració de la passió de Jesús, que inclou un gravat que representa Jesús amb la creu 
camí del Calvari i un altre ab Jesús crucificat; o el capítol XXX dedicat a l'Assumpció 
de Maria, que també inclou dos gravats. 

91 Normalment es tracta de capítols que representen escenes de la vida de Maria, com ara 
el XVII («Como la gloriosa Virgen Maria recibió el precioso cuerpo de su hijo en la 
Sancta Cena...»), el XVIII («Como tomó licencia de la gloriosa virgen María el su 
bendito hijo para yr a la muerte y passsión dolorosa»), el XIX («Qué cosas pensava la 
virgen María quando su hijo ovo tomado d·ella licencia para yr a la muerte y passión»), 
el XXII («Como la gloriosa virgen María conortava y consolava al sancto ladrón...») o 
el XXV («Qué cosas hizo la gloriosa virgen María en el sábado sancto y como recontó a 
los apóstoles e discípulos la muerte y passión de su glorioso hijo»).  

92   Mostrem aquests gravats en les pàgines següents. 
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sancto Baptismo y ayunar en el desierto», o en el XXVI, «Quines coses féu la 

gloriosa verge Maria en la resurrecció del seu gloriós fill», que inclou un gravat 

que mostra Jesús triomfant fora del sepulcre envoltat de soldats romans.  

 Per la descripció de l'exemplar sembla que estem davant de la mateixa 

traducció que Jacobo Cromberger reedita un any abans, en 1516, ja que el text 

sembla ser idèntic, segons es desprén de la transcripció de l'incipit, però la 

disposició de les línies en les columnes del text no coincideix en les dues 

edicions,93 i, per tant, es tracta de dues edicions diferents.94 Una reedició del text 

tant pròxima en el temps indica, sens dubte, la gran acollida de l'obra entre el 

públic, i que l'impressor Cromberger, un dels impressors i llibreters més importants 

del regne de Castella,95 hi tinguera interés, era també una garantia de la gran 

acceptació que s'esperava.  

                                                      
93 Vegeu les descripcions més exhaustives a Norton (1978: 330, 423). 
94 Vegeu la nota 87. 
95 La llibreria de Jacobo Cromberger en 1528 comptava amb un stock de més de 160.000 

unitats valorades en uns 4.000 ducats, suma molt elevada a l'època que parla de 
l'envergadura del seu negoci (Griffin 1998: 259). 
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3. La vida y excelencias y milagros de la sacratíssima virgen María nuestra 

Señora, Sevilla, 1525, Juan Varela de Salamanca  

 Cap catàleg bibliogràfic dels consultats donava referències d'aquesta edició 

impresa a Sevilla en 1525 per Juan Varela. Tanmateix, a través del National Union 

Catalog (vol. 450, p. 250, NP 0231650), hem localitzat un exemplar en la Boston 

Public Library (EUA), sig. 39999066731652 (tot i que en la coberta del volum 

trobem el codi D.270.15).96 Segons el colofó: 

A loor e gloria de nuestro Señor Jesuchristo y de la sacratíssima virgen sancta 
María su madre, fue empremida la presente obra en la muy noble e muy leal 
cibdad de Sevilla por Juan Varela de Salamanca, a dos días del mes de 
Março. Año de mill τ quinientos τ ·xxv·.  

 L'exemplar l'integren 50 folis (I+50+II) amb numeració romànica, 

distribuïts en 6 quaderns (a-e8, f10) amb signatures; estampat en dos columnes, 47 

línies (f. Iib); lletra gòtica, amb caplletres a l'inici de cada capítol. Enquadernació 

en pell de l'època, amb una incisió en daurat en la portada que indica «Beatrix 

dvcissa Sabadie».  

 La portada (f. Ir) conté el títol de l'obra i una composició a manera de 

retaule que inclou nou gravats que resumeixen escenes significatives de la vida de 

Maria –que sembla seguir el model de l'edició de Cromberger–; se segueix la taula 

de capítols (f. Iv); el pròleg que precedeix i justifica la traducció de l'obra de Peres, 

tal i com hem vist en les edicions anteriors, i la carta dedicatòria de «Miguel Pérez 

a la señora Monpalaua, muger de mossén Juan Escrivano, maestro racional del 

reyno de Valencia» (f. IIr). 

 Aquesta nova edició sevillana reimprimeix, per tant, la traducció anònima 

impresa prèviament també a Sevilla per Cromberger en 1516 i 1517. D'altra banda, 

no sobta que el nou editor de l'obra siga Juan Varela de Salamanca, impressor que 

va desarrotllar una tasca important a la ciutat de Sevilla entre 1509 i 1539 i que, a 

més, va mantenir una estreta relació amb els Cromberger, tant professional com 

personal, ja que arribaren fins i tot a establir llaços familiars (Martín Abad 2003: 

57).97 

 L'edició inclou vint-i-tres gravats98 al·lusius a escenes pròpies de la vida de 
                                                      
96  Vegeu la fitxa electrònica del catàleg: http://archive.org/details/lavidayexcelenci00pere.   
97  Griffin (1998: 266) recorda l'estreta relació entre el taller dels Cromberger i el de Juan 

Varela, que es van associar en col· laboracions comercials diverses vegades, i és molt 
probable que en ocasions intercanviaren material tipogràfic. A més les bones relacions 
comercials s'estengueren a les socials, i un net de Jacobo Cromberger (i fill de Juan 
Cromberger), Jácome, es va casar en 1551 amb la filla de Juan Varela, Inés. 

98   En realitat són només dinou, ja que quatre d'ells apareixen repetits: un, que representa la 
fugida de la sagrada família en Egipte, apareix reproduït fins a tres vegades, en el 
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Jesús i de Maria, probablement reutilitzats d'altres obres de temàtiques semblants. 

Els capítols més centrats en episodis de la vida de Maria que no coincideixen amb 

festivitats, o amb escenes de la vida de Jesús no contenen gravats.99 Sobta que, 

alguns dels gravats que incorpora aquesta edició presenten una gran similitud amb 

els gravats que inclou l'edició de Cromberger de 1517 que hem descrit més amunt, 

però no són del tot idèntics.100 Martín Abad (2003: 151) recorda que «los tacos de 

madera se deterioraban con cierta facilidad y era preciso retocarlos o simplemente 

copiarlos de nuevo». Sembla, doncs, que els entalladors del taller de Varela han 

reproduït els motius de l'edició de Cromberger, tot i que les xilografies resultants 

no són tan elaborades com les de l'edició anterior.101  

 

                                                                                                                                       
capítol de les esposalles de Maria i Josep, en la fugida a Egipte, i en la tornada. El 
mateix gravat, com sol ser habitual, serveix per a il· lustrar la circumcisió de Jesús i la 
presentació en el temple; i, en aquesta edició, el mateix gravat que representa la visita a 
santa Isabel s'incorpora, a més, en el capítol que aborda la vida de Maria en el temple.  

99   No inclouen gravats els capítols XVII-XIX, XXV, XXIX-XXX. 
100  S’aprecia especialment en el capítol II, VII, XX, XXIII, XXIV, XXVI i XXVII. A 

continuació incloem alguns gravats per tal de veure els paral· lelismes amb els gravats 
de l'edició de 1517 que hem inclòs prèviament. 

101  A més, si comparem les xilografies que Varela havia fet servir en l'edició de la Leyenda 
de los santos, impresa a Sevilla en 1520-1521 (Cabasés 2007), comprovem com alguns 
dels gravats que apareixen en les festivitats cristològiques o mariològiques imiten també 
els motius usats per Cromberger, sense ser tan semblants com els que s'empren en 
aquesta nova edició de la VVM, pel que es fa encara més evident que, en aquesta edició 
Varela segueix el models de Cromberger i no els que havia usat prèviament en altres 
edicions. 
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4. La vida y excelencias y milagros de la sacratíssima virgen María nuestra 

Señora, agora nuevamente corregida y enmendada, Toledo, 1526, Miguel de 

Eguía 

 Per a Palau (1961 [1950]: 21), únic catàleg que arreplega la notícia, és la 

traducció més antiga de què tenia notícia, però ja hem comprovat que no és així, 

sinó que s'hi compten tres edicions anteriors. Palau transcriu el colofó però no diu 

d'on l'ha extret ni localitza cap exemplar: 

Fué impresa la presente obra llamada la vida de nuestra senyora en la muy 
noble y imperial cibdad de Toledo, en casa de Miguel de Eguía, a veynte y 
nueve días de noviembre, año de mill quinientos y veynte y seys años. 

 L'únic exemplar que hem localitzat d'aquesta edició es conserva a la U.S. 

Library of Congress de Washington (EUA), sig. BT600.P445 1526 (Rosenwald 

Collection).102 En la breu fitxa descriptiva de la biblioteca, l'autor se cita amb el 

nom de «Péreza, Miquel», i com a «Related Names» inclou el de Juan de Molina 

com a traductor de l'obra. Tanmateix, ens trobem davant d'una nova reedició de la 

traducció anònima, i no de la traducció de Juan de Molina,103 i, per tant, l'atribució 

indicada per la biblioteca és incorrecta.104 

 En la portada de l'edició (air) s'inclou un gran gravat que presenta la Mare 

de Déu tenint en braços al nen Jesús, i el títol de l'obra sense cap referència a 

l'autor. Afegeix, això sí que l'obra ha estat «agora nuevamente corregida y 

emendada». A continuació, en el revers del foli, segueix la «Tabla de los capítulos 

de la presenta obra de la gloriosa virgen Maria, señora nuestra»(aiv-aiiv). En aiir 

sembla que inclou, també, el pròleg anònim que justifica la traducció del text 

valencià, i tot seguit s'inicia l'obra.  

 Després de tres edicions impreses a Sevilla, ens trobem amb la primera de 

les que s'estamparen a Toledo. Potser, la clau que explica aquesta primera edició 

toledana resideix en l'acord comercial signat des de Sevilla per Juan Varela105 i 

Jacobo Cromberger amb Miguel de Eguía el 20 d'octubre de 1525 (Martín Abad 

2003: 86).106 Segons aquest acord Cromberger i Eguía es comprometeren a enviar-
                                                      
102 Vegeu l'enllaç de la localització a la biblioteca: http://lccn.loc.gov/48033299 
103 Tot i que només hem tingut accés a la portada i a la taula de continguts de l'obra, ja que 

la biblioteca no ha permés la reproducció total de l'exemplar, gràcies a la taula de 
continguts hem pogut comprovar que ens trobem davant de la mateixa traducció, ja que, 
com veurem tot seguit, la versió de Juan de Molina és força diferent. 

104 Palau (1961 [1950]:21) tampoc inclou cap referència a Juan de Molina. 
105 A més, Juan Varela també tenia un taller d'impressió a Toledo, sucursal del taller sevillà 

on duia a terme la major part de la producció, tot i que l'activitat més intensa del taller 
toledà cal situar-la entre 1509 i 1515 (Martín Abad 2003: 64). 

106 Segons Martín Abad (2003: 68), amb aquest acord Varela i Cromberger pretenien posar 
fre al monopoli de Miguel de Eguía, que s'havia estés per tota la península. 



99 
 

se mútuament, durant cinc anys, els llibres que imprimiren per vendre'ls en les 

seues respectives llibreries (Cornejo 2009: 135). De segur que aquesta relació 

comercial facilità la nova edició de l'obra en la capital manxega.107  

 Més amunt, en parlar de les edicions catalanes, hem referit una notícia 

continguda en l'Abecedario B primigeni de Hernando de Colón, que indicava la 

referència a dos testimonis de la VVM de Peres, un en català i un en castellà. En el 

testimoni castellà es citava: «Vita b. Marie en español, 15074. To(?) 1525». Cap de 

les edicions que hem localitzat coincideix amb aquestes dades, ja que, comptem 

amb una traducció impresa a Toledo, però, en 1526, i, una que sí és de 1525, però, 

impresa a Sevilla. Sembla doncs, que les notícies de l'Abecedarium B no són del tot 

exactes, i, en qualsevol cas, cal donar per perduts els exemplars que conservaren. 

                                                      
107 Griffin (1998: 266) sobre les relacions entre el taller dels Cromberger i el de Miguel de 

Eguía conclouen que «es evidente que las relaciones comerciales entre las dos 
imprentas fueron muy estrechas".  
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5. Vida y excelencias de nuestra señora. Sevilla, Juan Cromberger, 1531  

 Les notícies que remeten a aquesta edició són ben escasses. En realitat 

només comptem amb una única referència que arreplega Nicolás Antonio (1788 

[1696]: 144), el qual, en una breu entrada sobre la VVM de Peres, indica l'any 1531 

per a una edició realitzada a Sevilla per Juan Cromberger –fill i hereu de Jacobo 

Cromberger, qui publicà les dues primeres edicions en castellà–:108  

Michael Perez, valentinus, proprio illius regni idiomate publicavit librum, 
quem is Castellae sermonem vidimus conversum, atque editum Hispali, 
nempe: De la vida y excelencias de Nuestra Señora y de sus milagros. Typis 
Joannis Cromberger, 1531, in folio; sed Catalonica editio Barcinone facta est 
anno 1495. (Antonio 1788 [1696]: 144). 

A pesar que no localitza cap exemplar, nombrosos bibliògrafs s'han fet ressò de la 

breu notícia, de manera directa o indirecta, però sovint han tramés les dades 

erròniament, i han donat peu a la suposició d'edicions fantasmes.  

 Ximeno (1749: 52) i Fuster arrepleguen la referència de l'edició a partir de 

Nicolás Antonio, però Fuster reprodueix les dades erròniament, i esmenta una 

edició de l'obra en 1531, però indica Barcelona, i no Sevilla, com a ciutat de 

l'edició: «[...] en Barcelona, en 1531, en folio, letra de tortis [...]» (Fuster 1827: 

49). Ribelles Comín (1920: 481) cita –segons declara–, a través de Nicolás 

Antonio, la notícia de dues edicions: una editada a «Barcelona, 1531 (s. n. de i.)», i 

una altra «traducida al castellano [...] en Sevilla, por Juan Cromberger, 1531», però 

l'edició de Barcelona a què es refereix Antonio és la de 1495, com hem llegit en la 

notícia: «editio Barcinone facta est anno 1495», és a dir, reprodueix el mateix error 

que Fuster. Palau (1961 [1950]: 21) dóna tant la notícia de Fuster i, per tant, aporta 

com a dades de l'edició «Barcelona, 1531» (però ja corregeix: «posiblemente no 

existió»), com la notícia de Nicolàs Antonio, i hi indica «En Sevilla, por Juan 

Cromberger, 1531»; a més, afegeix que aquesta edició sevillana ha estat «traducida 

en verso castellano por el bachiller Juan de Molina», informació que no 

considerem encertada, ja que probablement degué tractar-se de la traducció 

anònima editada ja prèviament en el taller dels Cromberger en 1516 i 1517, i que, 

com veurem més endavant, és diferent de la versió que enllesteix Juan de Molina. 

 Salvà (1849: 651), núm. 3488,109 descriu un exemplar d'una edició de la 

                                                      
108 Juan Cromberger heretà el taller de son pare a la seua mort en 1528 (Martín Abad 2003: 

56).  
109 A partir del catàleg de Salvà (que al seu tomb agafa les dades de l'edició de Nicolás 

Antonio), Simón Diaz (1992 [1954]: 120) arreplega la notícia de l'edició sevillana de 
1531, i hi afegeix que la traducció pertany a Juan de Molina. També atribueix a Juan de 
Molina l'edició de Sevilla impresa per Juan Varela en 1525, però com ja hem indicat 
més amunt, aquesta edició també és de la traducció anònima, i no de la que realitzà més 
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VVM mancat de portada i fulls finals, i declara: «el título y fecha de esta 

traducción castellana de la obra de Pérez los he sacado de Nic. Antonio, por faltar a 

mi ejemplar la portada y alguna hoja al fin, pues sólo llega al folio XLIIII». Per la 

foliació, sembla que l'exemplar és en mesura de foli, com les edicions sevillanes 

editades per Jacobo Cromberger en 1516 i 1517 (que contenien un total de 52 

folis), ja que Salvà indica que només falten unes poques al darrere.  

 De l'exemplar no hi ha cap altra traça. D'una banda, la mancança d'altres 

dades ens podria fer dubtar sobre la veracitat de la notícia referida per Antonio, i 

considerar si es podria tractar d'un exemplar d'una altra de les edicions prèvies, 

com ara les edicions sevillanes de 1516 i 1517, sorgides de les premses de 

Cromberger pare. Tanmateix, les dades que hi refereix semblen força versemblants, 

ja que en 1531 trobem a Juan Cromberger al cap del taller sevillà, cosa que ens fa 

sospesar la possible existència d'una nova edició sevillana de 1531, ja que en 

aquestes dates va reeditar altres obres que son pare havia imprés prèviament.110 

D'altra banda, que el catàleg d’Antonio siga de les darreries del segle XVII, també 

ens fa valorar la possibilitat, ja que l'exemplar a què es refereix poguera haver-se 

perdut temps després, com sembla que s'esdevingué amb l'edició barcelonina de 

1495 que també anota al seu catàleg i que la resta de bibliògrafs consideren com 

una edició perduda.  

 Altra dada interessant per donar per vàlida la notícia de l'edició ens arriba 

de l'inventari de l'estoc del taller de Juan Cromberger en 1540. Griffin (1998: 265) 

esmenta que una de les entrades de l'inventari (la núm. 135) «sugiere que la tirada 

de La vida de Nuestra Señora excedía los 3.000 ejemplares», tot i que aquesta 

indicació planteja alguns dubtes. De l'anàlisi dels ítems de l'inventari es dedueix 

que és l'obra de la qual es conserven més exemplars emmagatzemats.111  

 En l'inventari s'inclouen fins a tres entrades per a la mateixa obra: l'entrada 

126 indica «Diez y nueve vidas de nuestra señora»; l'entrada núm. 129 especifica 

«19 [o 80 o 89] vidas de nuestra señora»; i la núm. 135: «3154 vidas de nuestra 

señora». Per a Griffin (1998: 295), les diferents entrades podrien fer referència a 

                                                                                                                                       
tard Juan de Molina. Com veiem, totes les notícies que remeten a l'edició de 1531 
parteixen en última instància de Nicolas Antonio.  

110 Així, per exemple, reedita novament en 1530 i 1531 la III i la II part de la traducció 
castellana de la Vita Christi del cartoixà feta per fray Ambrosio de Montesinos, que son 
pare, Jacobo Cromberger, havia editat en 1520 i 1521 respectivament. (Wilkinson 2010: 
464). 

111 Griffin (1998: 262) destaca que, de les obres citades en l'inventari, aquelles de les que es 
conservava un major nombre d'exemplars, més de 2000 volums, són: «cartillas, coplas, 
libros de horas, y una obra titulada Vida de Nuestra Señora», que Griffin no dubta en 
identificar amb l'obra de Peres.  
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exemplars d'edicions anteriors de l'obra romanents encara en el magatzem, però 

planteja alguns dubtes sobre l'entrada 135, la més nombrosa, i considera si poguera 

fer referència en realitat a alguna altra obra de menor envergadura, i no a la de 

Peres. Aquestes xifres ens mostrarien una tirada molt nombrosa per a una obra de 

més de 50 folis, com és la VVM, i, d'altra banda, que en 1540 es conservaren 

encara 3.154 exemplars en estoc ens pareix també un romanent massa elevat per a 

una edició realitzada suposadament en 1531.112  

 Malgrat tot, l'evidència d'exemplars de la VVM anotats en diferents 

entrades en l'inventari de la impremta Cromberger en 1540, ens duu a pensar que 

efectivament, pogué haver existit una edició de Juan Cromberger en 1531 de la 

qual no s'ha conservat cap exemplar, ni altra notícia que la referència del catàleg de 

Nicolàs Antonio.113  

 

6. La vida y excelencias y milagros de la sacratísima virgen María, nuestra 

senyora, nuevamente corregida y enmendada, 1549, Toledo, Juan de Ayala 

 Aquesta és la darrera edició d'una traducció que trobem als catàlegs. Palau 

cita aquesta entrada però sense indicar d'on extrau la referència ni localitzar cap 

exemplar. Wilkinson (2010: 567 -IB:14515-) situa un exemplar a la Hispanic 

Society of America de Nova York.  

 De l'anàlisi del testimoni observem que estem davant d'una reedició de la 

mateixa traducció anònima impresa prèviament en 1516, 1517, 1525 i 1526.  

 L'edició, que en el títol, com en la de 1526, declara «nuevamente corregida 

                                                      
112 Caldria considerar també que la xifra de l'inventari fóra errònia, i que en realitat es 

tractara d'un nombre menor d'exemplars.  
113  No podem continuar amb el recorregut sobre les edicions de les traduccions castellanes 

sense fer menció a la notícia que arreplega Pérez Pastor (1887: 72) en el seu catàleg 
sobre la impremta a Toledo. En l’entrada núm. 168 anota: «Vida de la Virgen, por 
Miguel Pérez, Toledo, 1536», i afegeix: «Apuntes mss. De D. Ramón Fernández de 
Loaysa, Bibliotecario de la Prov. de Toledo»; a més, es fa ressò d’un comentari de 
Georges Duplessis, que en la Histoire de la Gravure acienne (París, 1880) comenta: 
«Une des meilleures estampes sur bois, publiée au seiziéme siécle en Espagne, orne la 
Vida y Miraglos de la Santa Virgen (Toledo, 1536): elle represente la Vierge et l’Enfant 
Jesús» (Pérez Pastor 1887: 379). Amb aquest breu comentari de Duplessis, Pérez Pastor 
aporta més dades que reforcen l’existència d’una suposada edició realitzada el 1536; 
tanmateix, també les edicions toledanes de 1526 i de 1549 duuen en la portada sengles 
gravats que representen la Mare de Déu i l’infant Jesús. De la notícia de Pérez Pastor 
se’n fa ressò només Simón Díaz ([1954] 1992: 120) en l’entrada núm. 916 del seu 
catàleg bibliogràfic, però matisa: «Citado, pero no descrito, en Pérez Pastor, Toledo nº 
168». La mancança d’altres dades sobre una possible edició de 1536 ens fa ser cauts 
quant a l’acceptació de la noticía, ja que bé poguera tractar-se de l’edició toledana de 
1526 impresa per Miguel de Eguía.  
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y enmendada», no presenta variacions significatives respecte les edicions prèvies: 

no hi observem cap afegit o omissió rellevant. En mesura de quart, en dos 

columnes (49 línies), s'integra de 48 folis, incloent la taula de capítols ([1v]) que no 

contenen numeració original (a-f8). En lletra gòtica, incorpora caplletres al 

començament de cada capítol.  

 Inclou, a més del gravat de la portada, 17 gravats que representen escenes 

de la vida de Jesús (dos dels quals apareixen repetits).114 Com hem vist en altres 

edicions anteriors, els gravats només apareixen en els capítols que presenten motius 

representatius de la vida de Jesús, i aquells que presenten esdeveniments més 

centrats en episodis marians, com ara la Nativitat, la vida en el temple o què feia 

Maria en determinats episodis de la vida de Jesús, com en el dejú en el desert, 

durant la passió, o després de la mort del fill, no en contenen. Sobta que, alguns 

dels gravats, semblen imitar els gravats de l'edició sevillana de 1525 de Varela, que 

imitava, al seu tomb, la de Cromberger de 1516.  

 Tenim notícia que Juan de Ayala estampà algunes obres per encàrrec del 

llibrer toledà Cosme Damián, el qual havia tingut una estreta relació amb el taller 

sevillà de Jacobo Cromberger (Cornejo 2009: 135). No sabem si aquesta relació 

pot ajudar a explicar la nova edició de l'obra, o si cal buscar altres possibles causes. 

En qualsevol cas la impremta de Juan de Ayala constituia un dels punts de venda de 

llibres més assortits de la ciutat de Toledo i gairebé de tota la península, ja que en 

1555 es comptaven 488 lots diferents de llibres que sumaven un total de més de 

50.000 volums (Dadson 1998: 168).  

                                                      
114 Ens referim al gravat incorporat en el capítol corresponent a la circumcisió de Jesús i la 

presentació en el temple, i al gravat incorporat en els capítols de la fugida i del retorn 
d'Egipte, que, com és habitual i hem vist en altres edicions prèvies, inclouen el mateix 
gravat.  
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 La vida y excelencias y milagros de la sacratísima virgen María, nuestra senyora, 

nuevamente corregida y enmendada (Toledo, 1549, Juan de Ayala). 
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2.3 Les versions derivades del text 

 A banda de la traducció que hem descrit més amunt, de la qual es 

realitzaren sis edicions, la difusió de l'obra de Miquel Peres en la literatura 

castellana la podem apreciar també en la mesura que influí sobre altres versions 

derivades. N'hem localitzades dues: el Vergel de nuestra Senyora, de Juan de 

Molina (1542), i La vida y excelencias de la sacratíssima virgen Maria nuestra 

señora, de Francisco de Trasmiera (1546). 

 A continuació caracteritzem cadascuna de les versions per veure en quina 

grau són dependents de l'obra de Peres.  

 

1. Vergel de nuestra Senyora, compuesto por Miguel Pérez, valenciano, traducido 

por el bachiller Juan de Molina (Sevilla, 1542, Domenico de Robertis).  

 Tradicionalment els catàlegs bibliogràfics han catalogat aquesta obra com a 

una traducció al castellà de la VVM de Miquel Peres i, per tant, l'han tractada com 

una més de les edicions en castellà. La relació entre totes dues no sobta, ja que hem 

de recordar que la segona edició del text català s'imprimí amb el títol de Verger de 

la Verge Maria (Barcelona, 1495, Preus, Lushner i Rosenhajer), i d'altra banda, el 

mateix Molina, com veurem tot seguit, declarava en la carta pròleg de l'obra traduir 

la VVM de Miquel Peres. Tanmateix, basta fullejar l'obra per adonar-nos que no 

estem davant d'una traducció de l'obra valenciana com la traducció anònima 

reeditada en les edicions precedents. En realitat, la versió del batxiller Juan de 

Molina és una versió lliure que s'allunya considerablement de l'obra original de 

Miquel Peres.  

 Tant Palau (1961 [1950]: 21) com Ribelles (1920: 482) arrepleguen la 

notícia de l'edició i localitzen un exemplar al British Museum de Londres.115 

Tanmateix, sembla que actualment aquest exemplar es conserva a la British Library 

de Londres (sig. C.20.b.18.2.).116 Hem localitzat també un altre exemplar a la 

Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis provinent de la biblioteca de 

Nicolau Primitiu (signatura XVI/72).  

 L'exemplar té mesura de quart, CXLIV ff., a-s8. Mesures: 189 x 135 mm, 
                                                      
115 Ribelles (1920: 482) declara citar a través de Ticknor. Aquest, en la seua Historia de la 

literatura española (1854: 518), descriu l'exemplar d'aquesta edició del Vergel de 
Nuestra Señora traduït per Molina i conservat en el Bristish Museum. Resulta curiós 
que, tant aquesta traducció, com l'original de Peres, les considera obres de «poesía lírica 
sagrada», agrupant-la amb altres obres devotes en vers.  

116 A la fitxa descriptiva del catàleg trobem també les referències UIN: BLL01002821687; 
i System number 002821687.  
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mesura de la caixa: 160 x 105 mm, conté fins a 35 línies (per exemple f. II r). 

Lletra gòtica; inclou caplletres al començament de cada capítol; numeració original 

per folis. Conté només un gravat en la portada (f. ·I·r) que presenta Maria 

envoltada de simbologia al· legòrica, i un altre al començament del segon llibre (f. 

·CXIIIv) que representa l'Anunciació. Taula de continguts a la fi del volum (f. 

CXLII-CXLIII). En la portada llegim una anotació feta amb ploma: de Gont. W. 

Dafriva(?). Enquadernació moderna,117 sembla que provinent de la biblioteca de 

Nicolau Primitiu, ja que a l'interior de la coberta duu el segell identificatiu. En el 

llom, la incisió: «Miguel Perez, Vergel de nuestra Señora, 1542. F.C.B». Segons les 

indicacions de la Biblioteca, sembla que va estar adquirit en març de 1954, comprat 

al llibrer Porter de Barcelona.  

 Ribelles i Palau no són els únics a haver considerat l'obra de Molina com 

una traducció de l'obra de Peres. La dada també es repeteix en ocasions, com hem 

vist més amunt, en altres catàlegs i fitxes bibliogràfiques que recullen notícies 

relatives a les edicions de les traduccions anònimes de Peres,118 i així sol difondre's 

també en els estudis de la Historia de la Literatura en tractar, bé les traduccions de 

la VVM, bé les traduccions que firma Molina.   

 Pocs són els estudis que s'han ocupat sobre aquest erudit castellà.119 Sabem 

que fou una figura destacada en el món cultural de la València del segle XVI, on 

s'establí en el 1513. Ben relacionat amb el món de la impremta a la ciutat, fou 

promotor de l'edició i la traducció al castellà d'obres edificants en català o llatí que 

despertaven l'interés del públic seglar devot.120 Els treballs que han abordat la seua 

tasca com a editor i traductor ho han fet en el marc de l'anàlisi de l'humanisme i 

                                                      
117 Realitzada per: «Augusto Ferin. Livreiro Encadernador. Rua Nova do Almada n. 70 a 

74. Lisboa», segons s'indica en l'interior de la coberta.  
118 Per exemple Pérez Pastor (1887), núm. 111, ressenya una edició de La vida de la vida y 

excelencias y miraglos de la Virgen María impresa, segons diu, a Toledo en 1525 (però 
tot sembla indicar que es tracta d'aquesta edició de 1526), en la qual, tot i que, com 
indica, no figura el nom de cap traductor, argumenta: «debe ser el bachiller Juan de 
Molina, siendo probable que poco antes de ésta se hubiera publicado en Valencia la 
edición príncipe». Ho hem vist en el catàleg de Gusmão (1966: 141) en relació a l'edició 
de la traducció anònima estampada a Sevilla per Cromberger en 1516; en la fitxa 
descriptiva de la Library of Congress de Washington, que descriu l'exemplar de la 
traducció anònima editada a Toledo per Miguel de Eguía; o en Simón Díaz (1992 
[1954]: 120), que en catalogar les edicions castellanes de la VVM atribueix 
incorrectament diverses traduccions a Juan de Molina. 

119 Entre els pocs estudis que se li han dedicat, destaquem Lopez Estrada (1955), Pérez 
Priego (1981) i Pons Fuster (2003: 73-88).  

120 Destaca la traducció al castellà del text català del Gamaliel (1522) i les traduccions del 
llatí de les Epístolas de sant Jeroni (1515). També tradueix del llatí obres de caràcter 
historiogràfic com Los triunfos d'Apià d'Alexandria (1522), el Libro de los hechos del 
rey don Alonso del Panormita (1527) o la Crónica d'Aragón de Marineo Sículo (1524).  
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l'erasmisme valencià, ja que tradicionalment se l'havia vinculat a aquests cercles, 

atesa l'actitud divulgadora que caracteritza la seua tasca lletraferida –ja que posà a 

l'abast del públic obres llatines o d'altres llengües romàniques–, i pel fet d'haver 

sigut l'editor literari de l'Enquiridon (València, Jorge Costilla, 1528)121 i el suposat 

traductor de l'Encomium matrimonii d'Erasme. Estudis més recents, però, han 

matisat la seua importància com a representant d'aquests corrents i semblen apuntar 

a que els motors que motivaven la seua activitat relacionada amb la impremta era la 

de participar dels corrents que gaudien d'un major èxit entre el públic d'aleshores, 

que no una veritable adhesió als postulats erasmistes. Pons (2003: 79) afirma que el 

contacte amb les obres d'Erasme fou força puntual; d'una banda, només tingué cura 

d'una sola edició, i d'una altra, la traducció que realitzà d'altra de les obres de 

l'holandés, l'Encomium matrimonii, que traduí amb el nom de Sermon en loor del 

matrimonio, és en realitat una versió lliure del text erasmià122 on barreja opinions i 

reflexions personals amb extractes d'altres obres, especialment amb fragments de 

l'Speculum vitae humanae (cap. XI) de Sánchez Arévalo.123  

 Sembla, doncs, que la pràctica de la traducció que Molina aplica a algunes 

de les seues versions és més lliure i relaxada del que potser s'ha considerat, o, 

almenys, així ho comprovem tant en la versió de l'obra d'Erasme com en la versió 

del text de Peres, com veurem tot seguit. Pérez Priego (1981: 39-40), en relació a la 

seua tasca com a traductor, assenyala:  

Traductor de oficio, hábil romanceador, todavía apegado a los hábitos 
medievales del traducir. Apenas preocupado por la teoría y la 
conceptualización de su tarea, concibe la traducción, no como una compleja 
labor filológica, ni como una inquieta creación artística, sinó como una pura 
actividad vulgarizadora, com un vehiculo de transmisión y expansión 
cultural.  

 I, efectivament, aquesta és la voluntat que expressa en molts dels pròlegs 

de les obres que tradueix. Ho llegim en el pròleg de la traducció que enllesteix del 

text llatí del Panormita, el Libro de los dichos y hechos del rey Doñalonso 

(Valencia, Jofre, 1527), on declara que el seu objectiu és el de «publicar y sacar a la 
                                                      
121 En la traducció del Palentino, Alonso Fernández de Madrid, Ardiaca de l'Alcor. Pons 

(2003: 79) matisa, a més, que l'edició de l'Enquiridion la dugué a terme «con escasa 
diligencia". 

122 Vegeu un anàlisi acarat dels dos textos en Lopez Estrada (1955).  
123 Sobre aquesta versió Rallo Gruss (2003: 189) conclou com Molina mostra una «gran 

libertad respecto a sus fuentes, no sólo sigue de manera muy personal el texto erasmiano 
(desordenándolo, añadiendo propias reflexiones), sino que discrepa de él, suprimiendo o 
variando párrafos que pudieran dar lugar a equívocos; no le interesa, por ejemplo, la 
cuestión del celibato que en la obra erasmiana era crucial. De este modo casi podría 
considerarse el Encomium como pretexto inspirador para aportar un conjunto de 
doctrinas entorno al elogio de la mujer y el matrimonio, que en realidad poco tienen de 
originalidad, y que se mantienen en el ámbito del siglo XV.»  
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luz lo que muchas vezes hallo escondido y estrañado de los buenos, haziéndolo 

familiar para que todos lo alcançen, lean, gozen y entiendan" (Pérez Priego 1981: 

40). I llegirem una declaració semblant en la introducció del Vergel de nuestra 

señora. 

  En la carta pròleg que precedeix l'obra, «Epístola prohemial del Bachiller 

Juan de Molina sobre el presente libro» (ff. Iv-IIIv), adreçada a la «reverenda 

madre priora y devotas religiosas que residen en el monasterio y honestíssimo 

colegio llamado santa Catalina de Sena en la nombrada ciudad de Granada»,124 

trobem algunes de les claus que expliquen l'elaboració de la seua versió. Molina 

exhorta les monges del convent a la dedicació a la vida contemplativa, i articula 

una lloa sobre aquest tipus de vida, en front de la vida seglar, valent-se de fonts 

d'autoritat patrístiques i bíbliques que recolzen les seues exposicions:  

Sobre todo hazelde gracias infinitas que hos llamó a tal estado donde tan 
desocupadas de el mundo hos podáys ocupar en sólo Él. Gran bien es, por 
cierto, y de que muy grande em/bidia hos devríamos tener los que tan entre 
las espinas andamos, y vosotras, muy crecida manzilla de vernos tan 
abraçados y contentos con nuestro mal. Conocía bien Ysaýas nuestro peligro 
y vuestra seguridad quando en persona de Dios tantas vezes repitiendo nos 
dezía: «Huyd de medio de Babilonia y meteos en alguna ciudad, porque 
podáys salvar vuestras almas». Babilonia le parecía al sancto profeta esta 
confussión bárbara, salvage, ciega, desatinada en qué los seglares bivimos, 
tan sin orden, tan llena de peligros y tan vazía de remedios; dónde todos 
andamos ciegos y dormidos para ver nuestras culpas; despiertos y de clara 
vista para ver las agenas; alegres de lo que devríamos llorar; tristes de los que 
nos devríamos alegrar. Ligeros y avisados en procurar nuestra perdición, 
pesados y torpes en negociar nuestra salud, huyendo de nuestro bien y 
corriendo en seguimiento de nuestro mal [...]. (Vergel IIr-IIv) 

Cap a la fi de la carta, declara que la utilitat del text que els envia per a tal propòsit, 

i declara que havia estat compost originàriament per Miquel Peres, i justifica la 

seua traducció al· legant que l'obra no podia ser llegida a causa de la llengua en què 

estava escrita: 

Reciban pues vuestras reverencias, reverenda Madre priora y colegio muy 
sancto, y con vosotros todos los devotos de la reyna de los ángeles, su vergel, 
a mi ver, bien plantado y no mal ordenado, y en esta lengua, por vuestro 
respecto, con mi trabajo nuevamente nacido; el qual, compuesto primero por 
Miguel Pérez, ciudadano de Valencia que en gloria sea, hombre de gentil 
ingenio y muy virtuosa vida, hasta aquí no era tan leydo por estar en la 
lengua que estava. (Vergel IIIr) 

Afegeix, així mateix, que la traducció al castellà també ve justificada per raons 

estilístiques, «en el estilo castellano que oy más agrada», i que, a més, que ha 

                                                      
124 Molina tenia una germana en aquell convent, sor Maria de san Jerónimo, a la qual 

dedicà la traducció al castellà del Gamaliel, narració romançada de la passió de Crist, 
impresa en 1522.  
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modificat l'obra original per tal d'adequar-la als dictats de la contemplació 

espiritual: 

Aora no sólo es passado en el estilo castellano que oy más agrada, mas, 
hablando con toda reverencia del primer auctor, en muchas cosas va 
mejorado y con/formado con la seguridad de sentencias y estilo de 
contemplación que semejantes cosas quieren, quitando, añadiendo y 
mudando lo que nos ha parecido para que esta cosa esté algo mejor guisada, y 
al que esto no le parecerá ser assí, no es de mi parecer ni yo del suyo. (Vergel 
IIr-IIIv) 

Molina, doncs, declara en el pròleg quina és la finalitat de la seua aportació: 

l'elaboració d'una obra de tarannà contemplatiu basada en la vida de Maria i el seu 

fill, en un estil planer i senzill que considera adient:  

En fin soy cierto que hallaréys en él mucho gusto y consolación espiritual. 
Veréys los mysterios y todo el discurso de la vida sanctíssima y muerte 
bienaventurada de la reyna de los ángeles, encorporados con los de su hijo 
precioso, por cierto muy dulce vianda para los paladares hechos a Dios; las 
sentencias son cathólicas y verdaderas; el estilo es llano y claro, qual lo 
mandó tener el apóstol de la verdad a los anunciados, es de aquella, es a 
saber, limpio de toda retórica vana ni sutilidad ventosa; tal es, en fin, que en 
todo su discurso vuestras orejas oygan a Dios, vuestra lengua nombre a Dios, 
vuestro entendimiento entienda a Dios, vuestro amor, a me a Dios, vuestro 
desseo se encienda en Dios, y toda vuestra ocupación sea pensar, hablar y 
tratar de la reyna de los ángeles bienaventurada y de su precioso hijo, al qual 
plega, madres mías muy cathólicas, que de tal manera nos acompañe con su 
gracia para servirle acá, que podamos gozar d·Él allá donde para siempre 
bive e reyna. (Vergel IIIv) 

I per complir, doncs, amb aquesta voluntat de senzillesa, inclou també un 

aclariment per als lectors desconeixedors del llatí:  

Al lector: No se ofenda el que no fuere latino porque van enxeridas las 
autoridades en latín, pues luego, al pie, fa el romance. Y téngasse por dicho el 
que no sabe la causa por qué se hizo, que, si la supiesse, conocería que fue 
justo, honesto e necessario hazerse assí. (Vergel IIIv) 

 Rere aquestes declaracions introductòries, hom podria esperar variacions 

lleugeres en el text, sobretot, quant a l'estil de l'obra, atés que el declara «llano y 

claro, [...] limpio de toda retórica vana ni sutilidad ventosa», i poques variacions 

quant al contingut, ja que declara que conté «los mysterios y todo el discurso de la 

vida sanctíssima y muerte bienaventurada de la reyna de los ángeles», com en 

l'obra de Peres. Tanmateix, l'obra resultant és molt diferent, no només quant a 

l'estil, sinó també quant a l'estructura i el contingut, fins al punt que no ens sembla 

adient considerar-la pròpiament una traducció del text valencià. Sembla, més aviat, 

que la VVM és una de les fonts que ha fet servit per compondre el Vergel, una obra 

que obeeix a uns principis espirituals i estilístics diferents, i que, en conseqüència, 

s'allunya del text original. 
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 La traducció de Juan de Molina, d'acord amb el nou títol que incorpora 

l'obra, Vergel de nuestra señora, presenta una al· legoria de les virtuts (teologals i 

cardinals), els gojos, els dolors, els privilegis i les consolacions de Maria a través 

de la descripció dels elements d'un verger125 (torres, portes, palaus, xiprers...). En 

cada nucli temàtic aborda uns atributs i uns misteris marians, incorpora 

argumentacions teològiques i exegètiques sobre cada qüestió i integra, alhora, els 

episodis de la vida de Maria que els exemplifiquen. L'obra la conformen cinquanta-

dos capítols que es divideixen en dos llibres. A continuació transcrivim l'índex de 

continguts en què s'estructura l'obra, ja que permet apreciar la llunyania que hi ha 

entre totes dues obres: 

Libro primero. trata de tres puertas, quatro torres y catorze palacios que 
en este sagrado vergel se hallan.  

Capítulo primero: trata de tres puertas, quatro torres y quatorze salas 
maravillosas que en aqueste sagrado vergel se muestran. [f. · iiii·r] 

Capítulo · ii· : de las grandes maravillas que se vieron en este sagrado vergel. 
[f. ·vii·r] 

Capítulo · iii· : de la casa d·este deleytoso vergel. [f. · ix·r] 

Capítulo · iiii· : cómo este precioso vergel tenía tres puertas que denotavan la 
fe, esperança y caridad. [fo·xii·r] 

Capítulo ·v·: de la segunda puerta d·este precioso vergel que es denotada por 
la virtud de la esperança. [f. ·xvi·r] 

Capítulo ·vi·: de la tercera puerta de aqueste vergel, significada por la virtud 
de la caridad. [f. ·xviii·v] 

Capítulo ·vii· : comiença a tratar de las quatro torres que enoblecian este 
glorioso vergel: que son las quatro virtudes cardinales. Y la primera es la 
prudencia. Háblasse, assí mesmo, del nacimiento de la gloriosa reyna de los 
ángeles [f. ·xxii·  r] 

Capítulo ·viii· : de la segunda torre entendida por la justicia de nuestra señora. 
Habla assí mesmo como subió por las quinze gradas al templo y trata de la 
vida que alli hizo. [f. ·xxviii·  v] 

Cap. ·viii·  [sic.]: de la tercera torre deste gran vergel denotada por la virtud 
de la fortaleza. [f. ·xxxii·r] 

Capítulo ·x·: trata de la virtud de templança que en esta gloriosa señora se 
halló entendida por la quarta torre deste sagrado vergel. [f. xxxiv·r] 

Capítulo ·xi·: trata como el patio d·este insigne vergel era todo enlosado de 

                                                      
125 La simbologia del verger també és present en la VVM de Peres, i inclou, tot i que 

puntualment, alguns paràgrafs a la descripció de Maria en aquests termes: «[...] era hun 
delitós verger on les plantes e fruyts de totes les virtuts maravellosament florien, regat 
de la celestial font, puix los set dons de l’Sperit Sanct la sua benaventurada vida 
ordenaven. En lo qual verger no y havia alguns arbres inútils, ni herbes amargues; no y 
havia elevats salzes de supèrbia, ni spinosos carts de avarícia, ni ortigues de luxúria, ni 
roures de gola, ni veces de enveja, ni lapaces de perea; mas havia-y cedres de l’alta 
con[tem][14r]plació, ciprés de odorífera fama, suaus roses de humil paciència, oliveres 
de gran misericòrdia, platanus verts de fe verdadera, bàlsem de humilitat profunda e 
altres innumerables arbres produhints fruyts de beatitut eterna». (13v-14r) 
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maravillosa humildad. Trata assí mesmo de la visitación que la humilde 
señora hizo a la bienaventurada prima suya santa Ysabel. [fo xxxv r] 

Capítulo ·xii· : cómo a la parte de la man derecha d·este vergel se mostravan 
siete palacios que figuravan los siete gozos de nuestra señora y destos el 
primero era el gozo de la encarnación del hijo de Dios. [f. xlii]  

Capítulo ·xiii· : del segundo palacio resplandeciente que en este vergel se 
veya, que es el segundo gozo que sintió la reyna del cielo quando parió su 
hijo, Dios y hombre verdadero. [f. xlix v] 

Capítulo ·xiiii· : del tercero palacio resplandeciente que en este vergel se 
halla: que figura el gozo que la reyna de los ángeles sintió en la venida de los 
tres reyes que de Oriente vinieron por adorar su hijo sacratíssimo. [f. · lvi·r] 

Capítulo ·xv·: del quarto palacio resplandeciente que en aqueste glorioso 
vergel está, donde se figura el gozo sobreano de la resurrección de nuestro 
salvador. [f. · lx·r] 

Capítulo ·xvi·: del quinto palacio resplandeciente de este glorioso vergel 
dónde fue figurado el gozo de la ascensión de Christo redemptor nuestro. [f. 
· lxvi·v] 

Capítulo ·xvii· : del sesto palacio resplandeciente que en este glorioso vergel 
avia, por el qual era notado el gozo maravilloso que con la venida del spiritu 
sancto todos avían de recibir. [f. · lxxiii·v] 

Capítulo ·xviii· : del seteno palacio resplandeciente que en este vergel 
bienaventurado se mostrava, por el qual se entiende el gozo inestimable de la 
asupción de la reyna de los ángeles [f. · lxxviii·r]. 

Capítulo ·xix·: cómo a la mano yzquierda d·este insigne vergel se mostravan 
siete escuros palacios, qualos nos denotan los siete dolores y angustias de la 
reyna del cielo; y el primero es del dolor que sintió el día que vió circuncidar 
a su precioso hijo. [f. · lxxxii·r]. 

Capítulo ·xx·: del segundo escuro palacio d·este vergel bienaventurado que 
figurava el dolor que sintió la madre gloriosa quando presentó su hijo en el 
templo y habla de la purificación de nuestra señora. [f. · lxxxviii·r] 

Capítulo ·xxi·: del tercero palacio escuro que en este vergel se mostrava, que 
denota el dolor que la reyna del cielo sintió quando huyó en Egipto. Trátanse 
también en este capítulo muchos loores del santo Joseph. [f. ·xci· r] 

Capítulo ·xxii· : que trata de los loores y excelencias y prerogativas de sancto 
Joseph, esposo de la sacratíssima virgen María nuestra señora. [f. ·xcvi·r] 

Capítulo ·xxiii· : trata del quarto palacio escuro que en este sanctíssimo vergel 
avia, el qual nos representa aquel dolor y amargura que la madre sanctíssima 
sintió los tres días que tuvo perdido su precioso hijo. [f. ·c·v] 

Capítulo ·xxiiii· : trata del quinto palacio escuro que en este vergel se veya, 
que denotava el dolor tan grande que la reyna del cielo sintió quando san 
Juan le truxo la nueva como su precioso hijo era llevado a la muerte y que tal 
yva. [f. ·ciiii·  r] 

Capítulo ·xxv·: del sesto palacio escuro que en este vergel se mostrava 
sinificado por el dolor que nuestra señora sintió quando vió a su precioso hijo 
levantado en la cruz y puesto en medio de dos ladrones. [f. ·cv· v] 

Capítulo ·xxvi·: del seteno palacio y escura cámara que en este vergel estava, 
que denota el dolor que la reyna de los ángeles sintió quando a su precioso 
hijo muerto y quitado de la cruz recibió en sus braços, que según otros 
contemplativos se dize la quinta angustia. [f. ·cviii·v] 

Capítulo ·xxvii·: trata de los loores de la cruz santíssima en que nuestro 
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redemptor recibió muerte y passión. [f. ·cxi·r] 

 

Libro segundo de la presente obra: trata de otras grandes excelencias 
que en este glorioso vergel se hallavan.  

Capítulo · i·: trata de una cava muy honda e muy hermosa que cercava este 
vergel para que mas guardado estuviesse, denotada por la voluntaria pobreza 
que en esta virgen preciosa siempre se halló. [f. ·cxiii·v] 

Capítulo · ii· : de la claridad hermosa e muy bella que en este vergel fue vista 
para mas adornamiento de como la reyna de los ángeles es sol, luna, estrella y 
alba del día. [f. ·cxv·] 

Capítulo · iii· : del fructo precioso de aqueste vergel excelente. [f. ·cxvii·v] 

Capítulo · iiii· : que trata de seys altos y grandes cipreses que este sagrado 
vergel ennoblecía, que seys grandes dignidades y previlegios en nuestra 
señora denotan. El primero es que fue concebida sin pecado original. [f. 
·cxix·v] 

Capítulo ·v·: trata del segundo ciprés que es el segundo previlegio de la reyna 
de los ángeles, que fue ser madre de Dios. [f. ·cxxii·v] 

Capítulo ·vi·: del tercero ciprés que es el tercero previlegio de la virgen 
gloriosa, que fue parir sin dolor [f. ·cxxiiii·r] 

Capítulo ·vii· : del quarto ciprés que fue la quarta dignidad que en la reyna de 
los ángeles avia, que fue ser libre de toda pena durante su preñez 
sacratíssima. [f. ·cxxiiii·v]  

Capítulo ·viii· : del quinto ciprés que denota el quinto previlegio de la virgen 
gloriosa, que fue ser mártir en ellalma. [f. ·cxxv·v] 

Capítulo · ix·: del sesto ciprés que denota el sesto previlegio y excelencia 
concedido a la madre de Dios, que es ser colocada sobre todos los coros de 
los ángeles. [f. ·cxxvi·v] 

Capítulo ·x·: cómo la gran águila, Jesuchristo salvador nuestro, hizo nido 
dentro d·este vergel. [f. ·cxxviii·r] 

Capítulo ·xi·: de quatro grandes consolaciones y deleytes que en este vergel 
glorioso se hallan. El primero de los quales es olor maravilloso. [f. ·cxxix·r] 

Capítulo ·xii· : del segundo deleyte d·este vergel, que es el sabor de los frutos 
y suavidades de las aguas que en él se hallan. [f. ·cxxix·v] 

Capítulo ·xiii· : del tercero deleyte que en este vergel se halla, que es la 
armonía suave de las aves que en él cantan. [f. ·cxxx·v] 

Capítulo ·xiiii· : del quarto deleyte d·este sancto vergel, que es la frescura de 
la sombra que en él se halla. [f. ·cxxxi·r] 

Capítulo ·xv·: de un río que por medio d·este vergel corre, el qual se llama 
río de misericordia. [f. ·cxxxii·r] 

Capítulo ·xvi·: cómo la virgen gloriosa combida a su vergel, primeramente a 
su hijo precioso y, después, a sus amados y devotos. [f. ·cxxxiii·r] 

Capítulo ·xvii· : en quantas maneras descendió el rey de gloria en este vergel 
a gozar del combite, y primeramente cómo descendió a manera de Sol. [f. 
·cxxxiiii·v] 

Capítulo ·xviii· : cómo el hijo de Dios descendió en este huerto glorioso a 
manera de agua que llovida cae del cielo. [f. ·cxxx·r] 

Capítulo ·xix·: cómo el hijo de Dios descendió en este vergel assí como 
maná. [f. ·cxxxv·v] 
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Capítulo ·xx·: cómo el Señor descendió en este vergel a manera de abeja. [f. 
·cxxxvi·r] 

Capítulo ·xxi·: cómo descendió el Señor en este vergel assí como esposo. [f. 
·cxxxvii·r] 

Capítulo ·xxii· : de cómo descendió el Señor en este vergel a manera de 
médico celestial. [f. ·cxxxvii·v] 

Capítulo ·xxiii· : de los muros que cercavan en derredor este vergel divinal 
para que mas seguro y guardado estuviesse, que eran virginidad, vergüenza y 
benignidad.[f. ·cxxxix·r] 

Capítulo ·xxiiii· : de la vergüença y honestidad que en esta virgen se halló, 
que era el otro muro. [f. ·cxxxix·v] 

Capítulo ·xxv·: de la benignidad, suavidad y dulçor que en la sacratíssima 
reyna de los cielos se halla. 

S'aprecia, doncs, com l'obra s'allunya considerablement de la Vida de la verge 

Maria de Peres. Mentre el text valencià se centra en el relat de la biografia 

cronològica de la Mare de Déu, Molina inclou els episodis de la vida agrupats i 

classificats per temàtica, segons exemplifiquen gojos, dolors, virtuts, privilegis, etc. 

i, en alguns dels seus capítols, ni tan sols hi trobem referències a esdeveniments 

biogràfics, ja que se centren exclusivament en la descripció al·legòrica de les seues 

virtuts a través de les argumentacions patrístiques i de l'exegesi bíblica. En la 

versió de Molina, a més, s'han suprimit els relats dels miracles, i les oracions amb 

què Peres clou cada capítol.  

 L'objectiu de l'obra sembla respondre a un interés diferent: no se centra 

directament en la narració i contemplació dels esdeveniments de la vida de Maria, 

sinó en les característiques que defineixen la seua santedat, exposades a través de 

l'al· legoria del verger. El text de Molina entronca així amb la llarga tradició 

al·legòrica que ha tractat la idea del jardí com a símbol del paradís, i encara més 

concretament, en la imatge de Maria com a paradís a través del qual accedir a la 

salvació. Desenvolupa, així, la metàfora de l'hortus deliciarum i de l'hortus 

conclusus, on Maria es presenta com un jardí de virtut i perfecció allunyat i aïllat 

del món del pecat.126  

 Sembla que Molina, doncs, ha volgut allunyar-se del relat de caire 

hagiogràfic, que ofereix, si volem, un plantejament més lineal i narratiu, per 

compondre una obra doctrinal de tarannà més abstracte i, potser, més, elevat, que, 

tot i que declara voler divulgar-lo entre el públic menys docte, exigeix un nivell 

                                                      
126 La simbologia del verger ha estat tractada profussament en els escrits bíblics, i, en 

conseqüència, desenvolupat en els autors patrístics. S'ha arrelat, així mateix, en les 
obres de molts autors medievals, com ara en Gonzalo de Berceo, que en el pròleg de 
Milagros de Nuestra Señora també plasma una al· legoria de Maria a través de la 
descripció d'un jardí. 
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d'abstracció major que una narració lineal.  

 Malgrat la llunyania evident entre l'estructura de les dues obres, de la 

lectura atenta es desprén, però, que, efectivament, Molina era un bon coneixedor de 

l'obra de Peres, la qual sembla que fa servir com una de les fonts per a estructurar 

el seu Vergel. Alguns capítols, especialment, aquells centrats en l'explicació dels 

gojos i els dolors de Maria, que inclouen un major contingut narratiu a l'hora 

d'exemplificar-los amb esdeveniments de la seua vida, permeten localitzar parts 

extenses del text de Peres inserides en el contingut del Vergel, traduïdes sense 

afegir pràcticament modificacions significatives. Veiem alguns exemples: 

1. Axí fon il· luminada per la saviesa de Déu lo pare, aprés la incarnació del 
seu gloriós fill aquesta luminosa senyora que tenia perfeta coneix[enç]a de la 
natura dels cels y de les esteles y de la influència e propietat de les planetes. 
Sabia la virtut, la distinció, lo nombre e officis de tots los àngels, archàngels, 
principats, potestats, virtuts, dominacions, trons, jherubins e serafins. 
Coneixia la propietat e natura de les erbes, de les plantes, dels fruyts, de les 
rahels, de les flors, de les pedres y de totes les coses per la grassea de la terra 
produïdes. Coneixia perfetament la natura de la mar, de les fonts, dels rius y 
de tots los peixos que dins les fondes aygües se crien. Sabia lo nombre, la 
condició, la natu[24v]ra de totes les coses animades. Sabia lo nombre dels 
vius y dels morts, y quants eren los salvats y quants los constituhits en les 
miserables penes de la dampnació eterna. Sabia la natura, lo nombre, los 
officis, les penes y turments de tots los maleyts dimonis. E, finalment, 
aquesta benaventurada verge tingué de totes les coses axí superiors com 
inferiors perfeta conexença, les quals en la lum de Jesús, fill seu, qui és clar 
sol de justícia, mirar y veure podia. (VVM 24r-24v) 

1. Fue tanta la lumbre de entendimiento que por el soberano Padre se 
comunicó a esta señora en el misterio de la encarnación, que sin duda entre 
otras maravillosas mercedes le fue dado conocimiento de la naturaleza de los 
cielos, planetas y estrellas, y de sus influencias. Assí mesmo, le fue 
comunicado el conocimiento muy perfeto de los elementos y de todas las 
cosas que en ellos se hallan. Fuele comunicada gran intelligencia de todas las 
artes liberales y mecánicas, y dada noticia de toda natura angélica, es a saber, 
de quantos son los coros de los ángeles y cómo se llaman y están ordenados, 
y qué oficios tienen. Conoció también la naturaleza y propiedades de todas 
las yervas, plantas, rayzes, frutos y flores. Assí mesmo fue dado a esta señora 
conocimiento de la naturaleza de la mar y de los pescados que en ella son, de 
las fuentes, de los ríos y de los secretos que en ellos se hallan. Sabía también 
assí los nombres, condiciones y naturaleza de todas las cosas criadas con 
ánima; sabía los nombres de los bivos y muertos, y quantos eran los que 
avían de ser salvos y quantos los condenados a las penas eternas. Supo, assí 
mesmo, los nombres, oficios, penas y tormentos de los demonios 
malaventurados. Finalmente, que fue dada a esta soberana señora perfeto 
conocimiento de todas las cosas baxas y altas, inferiores y superiores, las 
quales todas veya y claramente mirava con la luz de su hijo sacratíssimo. 
(Vergel ·xlvii·v) 

 

2. Volgué lo inmortal senyor primer aparéxer a la sua adolorida mare, perquè 
era molta rahó que aquella que de la sua mort e passió major dolor tenia pus 
prest devia ésser per la sua gloriosa resurecció alegrada, y aquell que havia 
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manat honrar pare y mare devia honrar a sa mare aparexent-li primer que a 
nengú de tots los altres deixebles. Cal[103r]len los sagrats evangelistes 
aquesta apparició ta[n] solempne perquè estimaven verit[a]t tan certa no 
freturava que fos escrita; y encara perquè tenien per cosa imposible poder 
complidament escriure aquells goigs inefables de consolacions excelses que 
entre la mare y lo fill en tan alegra aparició passaren; y encara perquè 
testificant ells la veritat de la resurecció no volien portar la mare en testimoni. 
(VVM 102v-103r) 

 

2. Quiso este Señor glorioso e inmortal aparecer primeramente a su madre 
bendita, porque assí era mucha razón que la que tan señaladamente mas que 
todas avía seydo en/tristecida en la passión, fuesse ante que todos alegrada en 
la resureción. Era también justo que el Señor, que tanto avía mandado honrar 
el padre y la madre, él honrrase su madre santíssima con la primera visita 
suya. En especial que merecía gozar d·este don la reyna de los ángeles por 
razón que sola ella al tiempo de la passión tuvo en si guardado el tesoro de la 
fe, quando en todo el collegio sancto fue perdida. Los evangelistas no hazen 
minción d·esta aparición hecha a la reyna de los ángeles antes que ninguna 
otra criatura por las razones que oyreys: primero porque lo dexan por cosa 
muy averiguada y de si mesma creyda, tanto que no les pareció ser menester 
escrevirlo. También porque les parecía ser impossible esplicar por palabras 
una alegría tan soberana como fue esta que la madre gloriosa en la vista de su 
hijo resucitado sintió y él con ella. Assí mesmo no quisieron que en el 
testimonioo de la resureción de nuestro salvador testificase la madre, porque 
los embidiosos y malignos no cavillassen la verdad d·este tan alto misterio. 
(Vergel · lxii·v-· lxiii·r) 

Observem com la traducció no és tan literal com l'anònima vista anteriorment, que 

gairebé tradueix el text paraula a paraula, però, amb tot, les parts que insereix no 

les modifica essencialment. Sembla evident, doncs, que de l'obra de Peres li 

interessa especialment la síntesi de continguts que proporciona, i no tant l'estil de 

l'autor, respectat en la traducció anònima i diluït en la traducció del batxiller. Els 

exemples citats suara, els trobem en totes dues obres en els capítols tocants a la 

nativitat de Maria, en el primer cas, i en la resurrecció de Jesús, en el segon; i, tot i 

que aquesta és la tendència general, incloure els extrets de Peres en capítols 

equivalents quant a la temàtica, també localitzem petits fragments del text valencià 

inserits al llarg de tota l'obra de Molina, sense que siguen capítols que tracten 

continguts equivalents. 

 Comptat i debatut, en el cas de la Vida de la Verge Maria, Molina no es 

limita a traduir el text valencià, sinó que el fa servir com a base d'una nova obra. És 

evident que, a més, empra altres obres per a completar el seu Vergel. Molina tenia 

la formació suficient per a farcir de complements teològics el seu text; entre les 

seues traduccions es compten també altres obres de tarannà doctrinal, com ara les 

Epístolas morales de sant Jeroni,127 el Tripartito de doctrina christiana, de Joan 

                                                      
127 Estampat a València, per Joan Jofré, en 1520.  
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Gerson, i, especialment, les Homilías atribuïdes a Alcuí de York,128 que són en 

realitat l'Homiliarius compilat per Pau el Diaca per precs de Carlemany. En aquest 

conjunt d'escrits es reunien perícopes i glosses dels evangelis, i més de dos-cents 

sermons trets dels pares de l'Església (sant Jeroni, sant Agustí, sant Gregori, sant 

Ambrós, sant Joan Crisostom, Orígenes, Beda, etc.); sembla evident que Molina 

devia estar familiaritzat amb els escrits patrístics i que comptava amb 

coneixements suficients per ampliar el Vergel de nuestra Señora.  

 Tanmateix, l'única obra que declara com a font és la de Miquel Peres. No 

sabem si perquè l’empra, efectivament, com una de les bases principals de què 

parteix, o si bé són altres les motivacions que el portaren a declarar que el text 

havia estat «compuesto primero por Miguel Pérez», i que «hasta aquí no era tan 

leydo por estar en la lengua que estava». L'obra de Miquel Peres probablement 

gaudia de cert prestigi, ja que eren moltes les edicions i traduccions que s'havien 

editat prèviament, i, potser, la seua obra era una reconeguda font d'autoritat quant a 

temes mariològics, pel que jutjà convenient esmentar-lo en el pròleg per tal d'evitar 

possibles suspicàcies inquisitorials, tot i declarant que hi introdueix modificacions: 

«hablando con toda reverencia del primer auctor, en muchas cosas va mejorado y 

conformado con la seguridad de sentencias y estilo de contemplación que 

semejantes cosas quieren, quitando, añadiendo y mudando lo que nos ha parecido». 

O, tal volta, el nom de Miquel Peres, atés la difusió notable de la VVM, era un 

reclam editorial amb què s'assegurava una acollida més favorable del seu Vergel. 

En qualsevol cas, però, no esmenta d'on provenen els afegits o les influències que 

sens dubte hi ha també sobre el Vergel, i només declara la VVM com a text base. 

Com hem comprovat, però, i malgrat aquesta declaració de dependència, no podem 

considerar la versió de Molina com una traducció de l'obra de Miquel Peres, sinó 

com un text que rep la seua influència, ja és una de les fonts principals que fa 

servir. 

                                                      
128 Les Homilías van ser impreses en la ciutat de València, per Juan Navarro, en 1552, però 

probablement havien estat traduïdes abans, ja que van dedicades al duc de Calàbria, 
Ferran d'Aragó, mort en 1550. (Pérez Priego 1981: 38). 
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f. ·cxiii·v 
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Vergel de nuestra Senyora, compuesto por Miguel Pérez, valenciano, traducido por 

el bachiller Juan de Molina (Sevilla, 1542, Domenico de Robertis).  

Portada:  

-1r- 
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2. La vida y excelencias de la sacratíssima virgen Maria nuestra señora, de 

Francisco de Trasmiera, (Valladolid, 1546, En casa de Francisco Fernández de 

Córdova). 

 En la Biblioteca Nacional de Madrid (Sig.: Usoz 2896; Microfilm 9125) 

hem localitzat una nova versió derivada de l'obra de Miquel Peres desconeguda 

fins a hores d'ara. Es tracta de La vida y excelencias de la sacratíssima virgen 

Maria nuestra señora, de Francisco de Trasmiera, impresa a Valladolid en 1546, 

segons es desprén del colofó: 

En alabança de nuestro Señor y de su gloriosa madre. Fenesce la presente 
obra llamada La vida y excelencia de nuestra señora. Fue ympressa en la 
muy ynsigne villa de Valladolid, Pincia otro tiempo llamada. En casa de 
Francisco Fernández de Córdova, junto a las escuelas mayores. Acabose en el 
mes de Julio de 1546. 

 En mesura d'octau, l'obra conté 320 pàgines sense numeració original 

(calderó8, a-t8). En lletra gòtica, amb les inicials del pròleg decorades amb 

caplletres. Inclou dos gravats, un en la portada, que representa l'Assumpció, i un al 

començament del cos de l'obra (calderó8) que representa simbolicament diverses 

advocacions a la Mare de Déu.  

 Cap catàleg havia relacionat aquesta obra amb la VVM de Miquel Peres, i 

tanmateix, ens trobem davant d'una nova versió d'una traducció del text, en aquesta 

ocasió, versificada.129 L'autor, el desconegut Francisco de Trasmiera,130 no declara 

enlloc estar versificant l'obra de Peres,131 ni haver-la usat com a font, però la 

dependència de l'obra valenciana és innegable, fins i tot, en la carta pròleg que 

precedeix el cos de l'obra. 

 És, precisament, en la carta pròleg introductòria de l'obra, on trobem els 

primers indicis de l'estreta dependència del text valencià. Trasmiera declara els 

objectius de la seua obra: compondre una vida de la Mare de Déu en vers, ja que, 

com declara, s'hi compta amb vides de Crist versificades,132 però amb cap vida de 

                                                      
129 Vegeu un acarament més exhaustiu d'aquestes dues obres en Arronis (2010).  
130 Sobre l'autor no hem localitzat cap altra dada que no siga l'autoria d'aquesta obra. 
131 En el pròleg que precedeix el text, on s'autoritza la publicació del text i es declara que 

l'obra ha obtingut el vistiplau de la censura, també s'hi posa èmfasi en l'autoria de 
Trasmiera: «Por quanto vos, Francisco de Trasmiera, me hezistes relación que vos aveys 
hecho cierta obra en metro llamada La vida y excelencias de Nuestra Señora, y me 
suplicastes que acatando el beneficio que d·ello se sigue y el trabajo que en ello aveys 
tenido os hiziese merçed de daros licencia, para que vos o la persona que vuestro poder 
oviese y no otro ninguno pudiésedes ymprimir la dicha obra [...]».  

132 Trasmiera no esmenta a quines vides de Crist fa referència, però a l'època eren molt 
populars tant el Retablo de Juan Padilla, com las Coplas de Vita Christi de fray Ínigo de 
Mendoza.  
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Maria. Tanmateix, tot i que els objectius que presenta en el pròleg són diferents 

dels que Peres declarava (ordenar una vida de Maria en romanç), fa servir les 

mateixes construccions que el valencià per justificar l'elaboració de l'obra en vers:  

E axí no he cerquat les fulles e flors dels verts camps de la elegant poesia, 
mas só entrat en lo delitós verger de la sagrada scriptura, on he collit de 
diversos libres lo fruyt de aquesta profitosa obra, la qual és intitulada La vida 
de la sacratíssima verge Maria. [...] estimant ésser justa e rahonable cosa 
que, puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben scrites, 
que la glo[1v]riosa vida de aquesta alta reyna de paraýs, que és sancta sobre 
totes les sanctes, no deu ésser en la nostra valenciana lengua callada. E axí 
ella, que és lum verdadera y mare del clar sol de justícia, ha illuminat la 
escura nit de la mia ignoràntia per a poder en aquest tan poch espay pintar 
alguna part dels seus gloriosos actes, [...] com fon sens la taqua del peccat 
original concebuda, […] (VVM 1r-1v) 

[...] con esperança de tu precioso favor he buscado las hojas y flores de los 
verdes campos de la elegante poesía, y soy entrado en el más deleytoso 
vergel de la sagrada scriptura, donde he cogido de diversos libros el fructo 
d·esta provechosa obra, la qual es yntitulada La vida de la sacratíssima 
virgen Maria. [...] estimando ser justa y razonable cosa que, pues la vida de 
Cristo escirpta [sic.] en verso se halla, no fuera razón que la vida d·esta 
bendicta virgen, por ser madre suya, sin escrevir en verso quedase. Y ansí 
ella, que es lumbre del [4r] claro sol de justicia, a alumbrado la escura noche 
de la ignoracia mia para en verso poder pintar en aqueste tan chico espacio 
alguna parte de sus gloriosos autos, començando desde su Concepción. Veran 
como fue sin mácula del original peccado concebida, [...] (Trasmiera 3v-4r) 

 La carta pròleg, doncs, evidencia una dependència innegable del text, que 

continua verificant-se en l'inici de l'obra. L'obra de Trasmiera es tracta en realitat 

d'una versió rimada en coplas de arte mayor (grups de huit dodecasíl· labs amb 

rima ABBAACCA) de l'obra de Peres. Ho comprovem des de l'inici de l'obra:  

Per cobrar lo món, que l’enemich de natura humana se havia ocupat per 
occasió de la primera culpa, volgué l’etern rey devallar del cel en la terra per 
delliurar y rembre a tots de tan inich cativeri. Y, volent dispondre la sua 
benaventurada venguda, eternament elegí dins los retrets de la sua pensa la 
humil verge Maria per real y digne posada, dins la qual se pogués vestir de 
nostra carn mortal y pacible. (VVM 3r) 

 
Por cobrir el mundo qu·estava ocupado 
del enemigo de humana natura, 
a todos metia en la cárcel escura 
por ocasión del primero peccado. 
El rey eterno, en la gloria asentado,  
quiso baxarse del cielo en la tierra 
por todos librar con lícita guerra 
del cautiverio, perverso, malvado. 
Poniendo en effecto su muy desseada 
venida, quitava gran pena y tormento, 
quiso escoger en su pensamiento, 
la vírgen Maria por digna posada 
dentro de aquesta, qu·es caxa cerrada,  
pudiese vestirse de carne passible 
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porque la culpa mortal y terrible 
con esta venida se estava pagada. (Trasmiera 12v-13r) 

 

I acarant qualsevol fragment del text:  

Y, tan gran temps l’açotaren, que los ministres de açotar-lo y los presidents de 
mirar-lo se cansaren, que aquell qui era lo més bell de tots los hòmens, era fet 
leig per multiplicades ferides, complint aquell parlar del profeta Ysaÿes [...] 
(VVM 93v-94r) 

 

[...] Y tanto le açotan con grandes porfías 
que de açotar los ministros cansaron, 
y d·esta manera en llagas tornaron 
el cuerpo de aquel verdadero Messías; 
y como le hizon ansí demasías, 
aquel más hermoso que nunca nasció 
con muchas heridas muy feo tornó, 
según el profeta lo dixo Isayas. ( Trasmiera 116r) 

 Trasmiera segueix gairebé fil per randa el gruix de l'obra valenciana. 

Respecta quasi fidelment l'estructura biogràfica, i dels 30 capítols que la integren 

en suprimeix només tres,133 potser aquells que considera de caràcter més heterodox 

o que excedeixen el relats canònics sobre la vida de Maria, especialment, en els 

esdeveniments relatius a la seua participació en la passió. Es tracta del capítol 

metafòric «Com la gloriosa verge Maria és entesa per Marta y per Magdalena 

quant en lo seu castell acolliren a Jhesús, salvador nostre», en què gairebé no hi ha 

part narrativa; el capítol «Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós cors de son 

fill en la sancta cena y com combregava y confesava, y la oració que deya quant 

combregava» que potser Trasmiera jutjà de poc ortodox, ja que no és un motiu 

habitual en la tradició; i el capítol «Com la gloriosa verge Maria confortava y 

aconsolava lo sant ladre y los altres dexebles aprés la mort del seu gloriós fill», per 

raons semblants. A excepció d'aquests capítols la resta segueix l'estructura original 

del text valencià, respectant fins i tot el títols: 

Comiença la vida de la sacratíssima virgen María, y primeramente su 
puríssima y muy alta concepción. (f. 12v) 

Del nacimiento de la gloriosa virgen María (f. 21r) 

Cómo la gloriosa virgen María de hedad de tres años fué a servir al Templo. 
(f. 30r) 

                                                      
133 Trasmiera manté, fins i tot, l'equivalència dels títols: «Comença la vida de la 

sacratíssima verge Maria ordenada per en Miquel Pereç, e primerament de la puríssima 
e inmaculada concepció» / «Comienza la vida de la sacratíssima virgen María, y 
primeramente su puríssima y muy alta concepción»; «Com la gloriosa verge Maria de 
edat de tres anys anà a servir lo temple» / «Cómo la gloriosa virgen María de hedad de 
tres años fue a servir al Templo»; «Com son fill, Déu Jesús, pres comiat de la sua mare 
beneyta per anar a la mort e passió dolorosa» / «Cómo nuestro señor Jesucristo tomó 
licencia de su bendicta madre para yr a la muerte y passión dolorosa», etc.  
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Cómo la gloriosa virgen María fué desposada con el sancto Joseph. (f. 36r) 

Cómo la gloriosa virgen María concibió al su hijo glorioso. (f. 40v) 

Cómo la sacratíssima virgen María visitó a sancta Helisabeth. (f. 48r) 

Cómo la gloriosa virgen María parió al su hijo, Dios y Señor nuestro. (f. 52r) 

Cómo la gloriosa virgen María vió circuncidar al su glorioso hijo. (f. 56r) 

De la adoración de los tres reyes. (f. 58v) 

Cómo la gloriosa virgen María presentó su hijo al templo en las manos de 
Simeón. (f. 63v) 

Cómo la gloriosa virgen María huyó con su bendicto hijo en Egipto. (f. 70v) 

Cómo la gloriosa virgen María tornó de tierra de Egipto. (f. 73r) 

Cómo la gloriosa virgen María halló su hijo en el templo aviendo tres días 
que lo avía perdido. (f. 75r) 

Cómo tomó licencia de la gloriosa virgen María el su bienaventurado hijo 
para yr al sancto baptismo y ayunar en en desierto. (f. 80v) 

Cómo la gloriosa virgen María hizo convertir al su glorioso hijo el agua en 
vino en las bodas de san Juan Evangelista. (f. 86r) 

Cómo nuestro señor Jesucristo tomó licencia de su bendicta madre para yr a 
la muerte y passión dolorosa. (f. 88v) 

De las cosas que pensava la gloriosa virgen María quando su hijo huvo 
tomado licencia d·ella para yr a la muerte y passión dolorosa. (f. 92r) 

Cómo la gloriosa virgen María seguía al su glorioso hijo llevando la cruz al 
cuello. (f. 95v) 

De las cosas que hizo la gloriosa virgen María en la muerte del su glorioso 
hijo y el planto que después de su muerte hazía. (f. 98v) 

Cómo la gloriosa virgen María tuvo al su glorioso hijo en las faldas quando le 
baxaron de la cruz. (f. 103r) 

Cómo la gloriosa virgen María aviendo dexado a su hijo en el sepulcro tornó 
a su posada y adoró a la sancta cruz en el monte Calvario. (f. 107v) 

De las cosas que hizo la gloriosa virgen María el Sábado Sancto y cómo 
habló con los apóstoles y discípulos de la muerte y passión del su glorioso 
hijo. (f. 113r) 

De las cosas que hizo la gloriosa virgen María en la resurrección del su 
glorioso hijo. (f. 122v) 

De las cosas que hizo la gloriosa virgen María en la assensción del 
bienaventurado hijo. (f. 129v) 

Cómo fué embiado el Espíritu Sancto en el sancto colegio donde estava la 
gloriosa virgen María y cómo instruyó y doctrinó a los apóstoles para edificar 
la sancta Yglesia christiana. (f. 134v) 

De las cosas que hizo la gloriosa virgen María después de la ascensión del su 
glorioso hijo y después que fué imbiado el Espíritu Sancto. (f. 144r) 

Cómo la gloriosa virgen María subió a los cielos en cuerpo y en ánima. (f. 
147r) 

 Del gruix de l'obra suprimeix també els miracles amb què Peres clou cada 

capítol, potser perquè considera que excedeixen el to contemplatiu de la narració 

de la vida, o, potser, perquè l'espiritualitat de mitjans segle XVI ja percebia els 
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miracles com un material poc representatiu del nou sentir religiós pròxim a la 

Contrareforma; i, tot i que incorpora les oracions de cloenda originàries del text de 

Peres, les abreuja reproduint només alguna de les idees que incloïen, ordenant-les 

en deu versos octosíl·labs de rima abaab cdccd, és a dir en la cobla denominada 

copla real o falsa décima, popular en la poesia castellana de l'època:  

O, sacratíssima verge Maria, antorcha luminosa il· luminant les escures 
tenebres del món miserable! Puix en la vostra sancta nativitat sou estada 
resplandent alba portant nova de la presta venguda del clar y etern dia, fill 
vostre, il· luminau, luminosa senyora, la mia escura pensa bandejant del meu 
ennegrit cor los tenebrosos vicis. […] (VVM 11v-12r) 

 

Antorcha resplandeciente 
sacratíssima María, 
tú que continuamente 
alumbras toda la gente 
y eres norte que nos guía. 
Por la tu natividad  
que nos libra de tormento, 
yo suplico a tu bondad 
que alumbres con caridad 
el mi escuro pensamiento. (Trasmiera 30r) 

  

Altres variacions importants en relació al text valencià, és l'omissió gairebé 

sistemàtica de les citacions llatines d'autoritats que inclou, que en algunes ocasions 

incorpora traduïdes al castellà, i, en d'altres, les omet completament:  

Hoïda tan gloriosa resposta, lo gran procurador del món, sent Simeon, cantà 
en presona de tota natura humana: ‘Suscepimus Deus misericordiam tuam in 
medio templi tui’, y, acabades tan sanctes paraules, li tornà lo seu unigènit fill 
[…] (VVM 45v) 

 
Oyda respuesta tan maravillosa 
comiença a cantar aquel Simeón: 
«Recebimos Señor, con mucha razón, 
tu misericordia que es muy abundosa 
en medio del templo por muy sancta cosa». 
Después de acabadas aquestas razones 
tornole su hijo sin más dilaciones [...] (Trasmiera 67r) 

com també la simplificació de molts paràgrafs exegètics, simplificant així la 

profunditat teològica i doctrinal del text en favor d'un major to contemplatiu.  

 Els afegits són escassos i, normalment, responen a necessitats formals de 

l'exercici de la versificació, tot i que en algun cas puntual, com ara en el darrer 

capítol de l'obra, «Cómo la gloriosa virgen María subió a los cielos en cuerpo y 

ánima» (197r), s'allunya parcialment de l'obra valenciana incorporant fragments 

extensos que no procedeixen de l'obra de Peres.  
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 Afegeix també dues composicions que precedeixen el cos de l'obra. 

Després del pròleg introductori, on declara l'objectiu de l'obra –versificar una vida 

de Maria–, hi trobem un salm sobre la concepció de la Mare de Déu de Jorge de 

Montemayor, i així ho declara Trasmiera: «Comiença un psalmo, aplicado a la 

concepción de nuestra Señora, es de Monte Mayor» (6v-9r). Efectivament es tracta 

de la primera part del poema de Jorge de Montemayor: «Fundamenta eius in 

montibus santis» inclòs entre «Las obras de devoción» de la «Segunda Parte» del 

Cancionero (Amberes, 1554) (Avalle-Arce, 1996: 153-156), salm reeditat també en 

el Segundo cancionero espiritual (Amberes 1558) (Avalle-Arce, 1996: 804-807). 

Trasmiera hi inclou els primers 110 versos de la composició de Montemayor, els 

quals devia de conéixer de manera manuscrita, ja que l'obra de Trasmiera va ser 

estampada en el 1546, i les edicions de l'obra lírica del portugués són posteriors. 

Després d'aquests versos, trobem la «Invocación a la sacratíssima virgen María 

nuestra señora, en el comienço de l'obra», títol idèntic al de la invocació 

valenciana, «Invocació a la sacratíssima verge Maria en lo principi de la obra» (f. 

2r-2v), però que, tanmateix, no presenta paral·lelismes destacats, llevat d'alguna 

imatge puntual. Es tracta de quinze cobles en què trobem una captatio benevolentia 

amb la qual, com Peres, l'autor demana la inspiració de la verge Maria perquè el 

guie en la composició de l'obra, justificant la narració com a resultat de l'exercici 

de la contemplació. Destaca, a més, l'enumeració de muses i esdeveniments de 

l'antiguitat (com ara César, Pompeo, Teseo, Curcio, Mucio, Troya, Elena, Castalia, 

Ganipe, el demo Gorgón, Plutón, Apolo, Cupido, etc.), elements que posen de 

manifest el coneixement d’alguns tòpics del període, ja que els cita per declarar que 

la temàtica mariana ha de despertar un major interés entre les penses devotes, que 

no la temàtica clàssica possiblement tant en voga aleshores.134 A la fi de l'obra 

trobem una «Oración a nuestra señora en fin de la obra» integrada per sis cobles 

reals.  

 Malgrat els afegits estructurals i les omissions freqüents, la dependència 

del text de Trasmiera és innegable, pel que considerem que cabria citar l'obra, 

almenys, com una versió de l'obra de Miquel Peres.  

 

                                                      
134 Una invocació amb uns tòpics semblants la trobem en les Coplas de la Vita Christi de 

fray Iñigo de Mendoza, obra que sembla que li serveix d’inspiració.  
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La vida y excelencias de la sacratíssima virgen Maria nuestra señora, de Francisco 

de Trasmiera, (Valladolid, 1546, En casa de Francisco Fernández de Córdova). 

Portada: 

-1r- 

 

 

 

 

 



129 
 

2.4 Context de difusió de la VVM: de l'edició prínceps de finals del XV a 

l'edició setcentista 

 

2.4.1 Les claus de l’èxit de la recepció de la VVM: 1494-1559 

 

 Com hem pogut comprovar, de l'elevat nombre d'edicions de l'obra en 

només seixanta anys,135 reimpreses fins i tot en anys consecutius, es desprén la gran 

acollida que  tingué tant en català com en castellà. Resulta evident, doncs, que 

l'obra connectava amb els interessos del públic general, més enllà de gustos o 

predileccions locals, i que aquestes preferències, com demostrarem, les trobem ja 

consolidades a les darreries del segle XV i es perpetuen, almenys, al llarg de la 

primera meitat del segle XVI, fins que els canvis culturals i espirituals allunyen els 

lectors de les produccions anteriors.  

  Per a Berger 
 

el lanzamiento casi simultáneo en el mercado de los libros de autores 
diferentes que tratan un mismo o parecido tema, prueba evidente de que más 
de uno había creído atisbar un hueco y se precipitaba a ocuparlo. (Berger 
1987: 123).  

En el nostre cas, no trobem altres obres en el mercat editorial que presenten vides 

de Maria exemptes, però sí comptem amb edicions de texts que responen a uns 

mateixos interessos, especialment, que obeeixen a un idèntic sentiment devot i 

edificant. 

 En molts llocs s'ha descrit amb profusió el context de creació literària de la 

València de les darreries del segle XV, i s’ha destacat de manera especial l’auge de 

la producció religiosa.136 Autors laics i eclesiàstics escrigueren i traduïren obres 

edificants que sintetitzaven els valors de l'espiritualitat de l'època. Una espiritualitat 

que tenia les seues arrels en la tradició medieval, però que, al tombant de l'edat 

moderna, adquireix nous matisos que la caracteritzen, tant en vers, especialment al 

si dels certàmens poètics, com en prosa, en obres de temàtica cristològica, ascètica, 

moral i mística. Sovintegen, així, en romanç, els tractats doctrinals, els manuals de 

confessió, les glosses evangèliques, les hagiografies i les vides de Crist. Aquestes 

dues darreres tipologies de texts són aquelles que més ens interessen, en tant que 

                                                      
135 A excepció de la reedició del segle XVIII, que obeeix a una finalitat diferent, com ara 

recuperar una obra edificant de l'època medieval, com veurem més endavant. 
136 Sobre la prosa religiosa comptem amb els estudis introductoris ja clàssics de Miquel i 

Planas (1911: 209-210), Rubió i Balaguer (1984[1953]: 372-396) i Riquer (1964: 382-
492); Hauf (1990) s’ha ocupat en diverses ocasions del clima espiritual i literari de la 
València del segle XV, i Ferrando (1983: 127-155) ha dedicat especial atenció a la 
producció poètica dels certàmens religiosos. 
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presenten els paral· lelismes més significatius amb la VVM de Peres, tant a nivell 

estructural i temàtic com funcional, ja que semblen respondre a un mateix 

sentiment edificant. 

 En els anys en què la VVM s'imprimeix també veiem sorgir de les premses 

per primera vegada texts en romanç de temàtica cristològica, especialment vides de 

Crist, moltes de les quals contenen materials tocants a la vida de Maria. Un 

exemple ben representatiu seria el cas de les edicions de la Vita Christi del 

Cartoixà en la versió de Joan Roís de Corella, que també va gaudir d'una notable 

acollida pel públic. L'obra fou impresa en quatre llibres separats entre 1495 i 

1500,137 i en les primeres dècades del segle XVI es van tornar a editar els dos 

volums que probablement havien tingut més èxit: Lo Quart –la part relativa a la 

Passió de Crist–, que es reimprimí novament en 1513 i Lo Primer –on es relata des 

de la concepció de Maria fins als primers anys de la infantesa de Jesús– en 1518. 

Un camí paral·lel dugué la Vita Christi d'Isabel de Villena, impresa per primera 

vegada en 1496 i reeditada en 1513 i en 1527. En totes dues obres la vida de Maria 

ocupa un lloc preeminent, ja que es tracta amb detall la seua presència al llarg de la 

vida del seu fill. 

 D'altra banda, assistim a un auge de la producció i difusió de les vides de 

sants, especialment en les llengües romanç. Si bé aquest gènere ha estat un dels 

més populars al llarg de l'edat mitjana, a les darreries del segle XV i inicis del XVI 

adquireix unes característiques concretes que responen a noves formes estètiques. 

Podem destacar tant l'edició de les grans compilacions hagiogràfiques medievals, 

com ara les edicions que coneixem del Flos sanctorum (València 1490-1496;  

Barcelona 1494),138 com la difusió d'hagiografies individuals, especialment la dels 

sants que gaudien d'una major devoció a l'època.139 En el context valencià, 

contemporanis de Miquel Peres com Roís de Corella o Jaume Gassull,140 també 

                                                      
137 La primera edició fou la de Lo quart del Cartoixà, impresa en febrer de 1495, que, a 

causa del gran èxit obtingut, es va reimprimir a les darreries del mateix any; també es 
considera que en 1495 s'imprimí el Tercer; l'any següent, en 1496, es va estampar Lo 
Primer del Cartoixà; i el Segon, es publicà en 1500 (Riquer 1964: 270).  

138 Vegeu un panorama de les traduccions de la Legenda Aurea conservades en català en 
Càmara (2010: 245-246) i Avenoza i Garcia Sempere (2012).  

139 Recentment Garcia Sempere (2009), (2012) i (en premsa) elabora un estat de la qüestió 
sobre la difusió de vides de sants exemptes en la literatura catalana, tant en la tradició 
manuscrita com en la impresa.  

140 De Joan Roís de Corella podem esmentar La vida de la gloriosa sancta Anna, la Vida de 
santa Magdalena, La història de Joseph, fill del gran patriarca Jacob, La istòria de la 
gloriosa senta Magdalena, La vida de la sacratíssima vergea Maria en rims (Vegeu 
Miquel i Planas 1913); de Jaume Gassull, la Vida de santa Magdalena en cobles 
(Ferrando 1986); i comptem amb les obres d’altres autors contemporanis, com ara una 
nova versió de la Vida de la seràphica santa Caterina de Sena, de Tomàs de Vesach 
(València, 1511); una Vida de Joseph, fill d’Elý de Joan Carbonell (València, 1502, C. 
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mostraren interés per la temàtica hagiogràfica, i en conservem d'altres d'anònimes 

que demostren l'auge d'aquesta tipologia d'obres al tombant del segle XVI. 141 

 La VVM probablement encarnava els gustos literaris i els interessos de 

l'època: és una obra devocional de caràcter exemplar i contemplatiu alhora, que 

representa la síntesi entre la nova espiritualitat i la tradició, i que està, a més, 

escrita en romanç, cosa que facilita la lectura i la difusió.142 De fet, s'imprimeix 

abans que el Cartoixà de Corella o la Vita Christi de Villena, i abans que d'altres 

vides de sants locals que gaudien d'un culte molt estés.143 I comprovem que comptà 

amb el vistiplau del públic perquè, només un any després, es reimprimí novament, i 

encara ho féu fins a sis vegades fins a mitjans segle XVI.  

 Els editors, doncs, veieren en l'obra de Peres un valor segur, i l'obra es 

reestampà en diverses ocasions, tant en València com en Barcelona, i 

probablement, a causa de l'èxit assolit en la llengua original, es traduí pocs anys 

després al castellà. La primera edició de la traducció castellana és de 1516, només 

uns vint anys després de l'edició prínceps, fet que evidencia que els editors intuïren 

l'èxit que se'n seguiria també en altres contrades i que, per tant, la VVM reflectia 

les inquietuds i els interessos del públic general.144 I la gran acollida es demostra 

també en el fet que fins a tres ocasions troben reedicions del text en anys 

consecutius: en 1494 i 1495, en català, i en 1516 i 1517 i en 1525 i 1526 en 

castellà.  Les traduccions que se'n fan d'una obra poden ajudar a entendre com una 

societat o una època concreta rep un determinat gènere, i com es decanta per 

traduir unes obres i no unes altres. Les idees dominants, el públic, els interessos 

                                                                                                                                       
Coffman) etc.  

141 Com per exemple una Vida de sancta Bàrbara conservada manuscrita (Martos 2000); 
una Vida de sant Honorat, arquebisbe d’Arlés (València 1495 i València, 1513, Joan 
Joffré), Vida de sant Onofre (València 1501), etc. Vegeu altres referències en Garcia 
Sempere (2010). 

142 En el capítol següent d’aquest estudi ens endinsarem en l’anàlisi de la gènesi de l’obra a 
partir dels models més acceptats, i comprovarem com la VVM arrelava en els gustos i 
els interessos més estesos a l’època. 

143 Com és el cas, per exemple de la Vida de la sancta Catherina de Sena, impresa en 1499, 
o la Vida de sant Vicent Ferrer, estampada en 1510, totes dues del mateix Miquel Peres. 

144 Berger destaca com els editors tenien ben present el benefici derivat de traduir obres 
d'interés general: «La prospección del mercado se ampliaba bastante rápidamente hacia 
las otras capas de compradores potenciales, [...] y algunos editores expresan muy 
claramente su preocupación por ponerse al alcance de los que ignoran las lenguas 
extranjeras» Així per exemple, Juan de Molina, entés en el mercat editorial de l'època, 
tradueix obres clàssiques per difondre-les entre el públic desconeixedor del llatí, i «lo 
mismo hace con el catalán, que comienza a poner al alcance de los lectores castellanos, 
cuando se da cuenta de que una obra de éxito, el Gamaliel, no ha sido todavía traducida, 
a pesar de que su reputación ya sea muy grande entre aquellos que no pueden leerla en 
el texto original». (Berger 1987 :122). Sembla que el mateix propòsit el mou a traduir i 
ampliar la VVM de Peres.  
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editorials, els usos lingüístics o els models literaris, són alguns dels factors que 

condicionen la pràctica de la traducció; com a resultat, les traduccions d'un 

determinat període esdevenen testimonis –com ho són les obres de creació– on es 

reflecteixen els corrents culturals i literaris preferits d'una època, i en aquest cas  

sembla que la VVM els encarnava perfectament.145  

 Que hi havia, doncs, un interés viu i palés per la vida de Maria, resulta 

innegable, però que en castellà s'hi compten diferents edicions de la traducció fidel 

al text de Peres, com també versions derivades, com el Verger de Molina i la Vida 

versificada de Trasmiera, indiquen, al meu parer, que no hi havia altres obres de 

característiques semblants. A més, tot sembla apuntar a que ens trobem davant 

d'una obra original de Peres –en el sentit medieval del terme–, i no d'una traducció 

de cap altra obra llatina prèvia, ja que, en cas contrari, comptaríem amb altres 

traduccions dependents directament de l'obra original i fins ara no se'n coneixen. 

 La VVM de Peres, doncs, omplia un buit temàtic dedicat a la vida de la 

Mare de Déu dins d'un corrent general avesat a la literatura edificant i devota, i tant 

les reedicions com les traduccions realitzades, posen de manifest la particularitat i 

singularitat de l'obra valenciana. La VVM, tant per la seua temàtica com per la seua 

forma, va sintonitzar amb els interessos del públic de l'època, i va augmentar la 

nòmina de les obres devocionals i edificants més conreades, junt a vides de Crist i 

obres hagiogràfiques, lectures molt habituals en el tombant del segle XV i en 

l'albada de l'edat moderna.  

 Rubió i Balaguer (1990 [1956]: 123) recorda com en el segle XVI moltes 

de les obres publicades anteriorment no havien caducat en el gust i en els interessos 

del públic, i aquest fet s'evidencia especialment en el cas dels llibres devots, 

sempre presents en les biblioteques particulars (Rubió i Balaguer 1990 [1956]: 

127).146 De fet, la presència de la VVM en les biblioteques de l'època és una altra 

                                                      
145 Altres obres catalanes d'inicis del segle XVI també semblen representar els corrents 

espirituals imperants arreu, i també són objecte de nombroses traduccions i reedicions, 
com ara el tractat contemplatiu l'Spill de vida religiosa, de la qual es comptabilitzen més 
de 50 versions impreses, amb traduccions al castellà, a l'holandès, a l'alemany, al llatí, a 
l'anglès, italià, polonés, gaèlic, danés i portuguès (Valsalobre 2001: 11) o, per citar un 
altre exemple, el manual de confessió conegut com Baculus Clericalis de Bartomeu 
Cucala (1524), també conegué una notable difusió tant en català com en castellà al llarg 
del segle XVI (Recentment Martínez Romero s’ha ocupat de la qüestió en el XVI 
Col· loqui de l’AILLC celebrat a Salamanca en juliol de 2012: «La formació religiosa i 
la llengua: el Baculus Clericalis de Bartomeu Cucala (1424) i la seua traducció 
castellana»).  

146 També Valsalobre (2001: 19-20) recorda l'èxit d'edicions de textos espirituals a inicis 
del segle XVI, molts dels quals eren edicions d'obres anteriors: entre altres «les 
edicions-“traduccions” que van fer Bonllavi de la prínceps del Blaquerna (València 
1521) i un “traductor” anònim de la tercera de l’Scala Dei d’Eiximenis (Barcelona 
1523), [...], les reedicions de la traducció de Miquel Peres del Kempis (Barcelona 1518), 
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dada que ens parla de la seua gran acollida. Peña (1997: 380) documenta l'aparició 

del llibre en els inventaris barcelonins del segle XVI, i de l'anàlisi dels protocols es 

desprén la presència freqüent de l'obra en biblioteques abans de 1550: «Su difusión 

se centró en la primera mitad del siglo XVI: de las 11 bibliotecas con ejemplares 

con estos títulos, nueve están anotados en protocolos anteriores a 1550». A més, 

Peña comprova que era lectura de totes les classes socials, sense que s'hi observen 

diferències significatives rellevants, tal i com s'esdevé generalment en les lectures 

devocionals, que no permeten apreciar diferencies significatives per grups socials 

(Peña 1997: 393): 
 

la Vida de la Virgen parece interesar algo más a artesanos y mercaderes que a 
la nobleza. La distribución de los ejemplares por grupos sociales es la 
siguiente: tres artesanos, tres eclesiásticos, dos mercaderes, un ciudadano 
honrado y dos barceloneses de profesión desconocida (Peña 1997: 380).  

En el segle XVI la lectura ja era possible en amples cercles de la població, i 

gràcies a la impremta, l'accés al coneixement o als tractats de l'espiritualitat era un 

fet generalitzat, o si més no, molt menys restringit que en centúries precedents. 

L'obra també era ben present en les llibreries barcelonines al llarg de la primera 

meitat del segle XVI: la veiem documentada en la llibreria de Pere Posa en 1506 

(Madurell & Rubió 1955: 404-407); veiem esmentats tres exemplars (a dos sous), a 

la llibreria Bages l'any 1524 (Rubió i Balaguer 1990 [1956]: 132); «una resma y 

media y ocho ejemplares en la de Bartomeua Riera» en 1524 (Peña 1997: 380), i 

encara un volum en la de Francesc Cabrit en 1563 (Peña 1997:380). 

 En els darrers segles de l'edat mitjana s'havia generalitzat la modalitat de la 

lectura silenciosa, i la lectura privada en llengua vulgar va proporcionar als laics el 

mitjans necessaris per a establir una relació individual amb Déu, aspiració màxima 

dels cristians cultes a partir de sant Agustí. Així, nombrosos autors religiosos 

recomanaven la lectura silenciosa per a la consecució de la pau espiritual, de 

manera que es reforça l'interés per la lectura individual d'obres devocionals. El 

gènere de les vitae Christi era especialment adequat per a la lectura privada en 

silenci, ja que cada lector havia de meditar amb els ulls de la contemplació, i molts 

autors així ho recomanaven en els pròlegs de les obres, com Jean Mansel, Pere de 

                                                                                                                                       
la tercera de la Vita Christi d’Isabel de Villena (Barcelona 1527; havia estat reeditat per 
Jorge Costilla a València el 1513) i la de Lo primer del Cartoixà, en la traducció de 
Corella (Barcelona, Joan Rosenbach, 1518)». També destaca el gran èxit assolit per les 
nombroses edicions i traduccions de l'anònim Spill de vida religiosa i pel Baculus 
clericalis de Cucala (València 1524). I conclou que «Les vinculacions, concretes o 
atmosfèriques, de tota aquesta producció estan encara per determinar». Sens dubte totes 
aquestes obres, a les que caldria sumar la VVM de Peres, responen a la consolidació 
d'un mateix sentiment edificant que començava a arrelar des de la centúria anterior.  
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Luxemburg, o Ludolf de Saxònia, destacaven la necessitat de llegir i orar en 

privat.147 Així, al llarg del segle XV prolifera el gènere de les vitae Christi i, en 

conseqüència, l'interés per la vita Mariae, tractada sovint amb profusió en els relats 

de les vides de Jesús.148 

 L'interés per la lectura de les vitae Mariae sempre ha estat relacionat amb 

el cristocentrisme, i, efectivament, el lligam i, en certa manera, la dependència, és 

inqüestionable, però també altre tipus de gèneres molt presents en les darreries de 

l'edat mitjana contribueixen a la consolidació de l'èxit de la VVM. Ja hem esmentat 

com la lectura de relats hagiogràfics era una pràctica generalitzada, i probablement 

aquesta és una altra de les claus que ens ajuda a explicar l'èxit de l'obra, que es 

percebera en part com un relat hagiogràfic. Tanmateix, al llarg de l'edat mitjana la 

vida de Maria no ha estat tractada com la vida d'una santa més del santoral romà, 

perquè el culte marià té una naturalesa diferent,149 però serà precisament al segle 

XVI quan aquesta percepció canvie, i la vida de Maria es perceba també com una 

lectura exemplar. De fet, en les grans compilacions hagiogràfiques medievals la 

vida de Maria mai no s'ha incorporat com la vida d'una santa;150 però en les 

darreries del segle XVI, en canvi, els santorals post-tridentins, com ara les 

compilacions d'Alonso de Villegas (1578-1589) i de Pedro de Ribadeneira (1599-

1601) que substitueixen les compilacions hagiogràfiques anteriors, sí que la 

inclouran, prova que la vida de Maria es difon progressivament més desvinculada 

de la de Jesús, per aparèixer com una hagiografia més, sinó com la principal.  

 A més, la VVM de Peres també rep la influència d'altres gèneres medievals 

que encara en el segle XVI gaudien del favor del públic, com ara el gènere dels 

miracles marians, ja que el text valencià n'inclou trenta-tres. Rubió i Balaguer 

                                                      
147 Ludolf de Saxònia considerava la lectura individual de la Bíblia com el principal 

element de la vida contemplativa, i per tant, moltes obres contemplatives inclouen, en 
conseqüència, passatges i comentaris bíblics (Saenger 1997: 228-229). 

148 Abordarem la qüestió amb més detall en l’apartat 2.5.5 d’aquest estudi. 
149 En teologia es diferencia entre els cultes de la latria, adreçada a Déu com a ésser 

totpoderós i suprem; la dulia, dirigida als sants, considerats exemples de cristiandat 
dignes de respecte i admiració; i la hiperdulia, destinada a la Mare de Déu, que 
diferencia els seu culte de la devoció pels sants, ja que les gràcies i els privilegis que 
Maria ha obtingut es consideren únics i irrepetibles, de manera que la ennalteixen per 
damunt de la resta de sants. En conseqüència, la verge Maria, des dels primers temps de 
l’Església, no havia estat postulada com un model a imitar, ja que les gràcies que Déu hi 
havia obrades la feien inimitable, cosa per la qual es desenvolupà molt més el seu rol 
com a intercessora entre Déu i els hòmens, ja que se la considerava més propera a Déu.  

150 En la Legenda Aurea, o en les traduccions en romanç, els Flos sanctorum, només 
apareixen els capítols relatius a les diferents festivitats que se celebren al voltant de la 
figura de Maria. En les compilacions hagiogràfiques de les darreries del segle XVI 
s'inclouen, tant les festivitats marianes, com la vida de Maria, generalment, al 
començament de la compilació o rere la vida de Jesucrist. 
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(1990 [1956]: 132) anota la presència de llibres de miracles en les llibreries del 

segle XVI, i esmenta: «Dels Miracles de la Verge Maria, també n'he trobat 

mencions, però sempre manuscrites, fins al 1515», i Peña (1997: 381) resseguint en 

els inventaris barcelonins del XVI obres de temàtica mariana, inclou entre les més 

difoses llibres de miracles i llibres d'advocacions (principalment en la segona 

meitat del XVI), cosa que evidencia que encara era una temàtica que comptava 

amb el favor i l'interés del públic.  

 A més, la VVM té un estil característic que la diferencia d'altres 

produccions del seu temps. Peres és un dels exponents de la prosa artitzada 

valenciana característica de les darreries del XV, i sembla que la predilecció per 

aquest estil roman viva al llarg de la centúria següent. En els seixanta anys en què 

s’estamparen les nombroses edicions de l'obra, no observem alteracions 

significatives quant a la forma, ni entre les edicions catalanes ni entre les 

castellanes, que respecten força fidelment l'estil original de l'autor. Les variacions 

són mínimes, i en la seua majoria responen a oscil·lacions ortogràfiques, però en 

escasses ocasions afecten l'estil. Potser el públic lector de la VVM hi apreciava 

també un dels ideals estètics del moment, com era fusionar la bellesa literària amb 

la pietat cristiana. Aquest mateix principi fou defés per Erasme, i arrelà en certa 

mesura en l'erasmisme peninsular de començaments del XVI. Batllori (1987: 39-

40) recorda que  

el humanismo erasmiano, más religioso y espiritual, tocó las fibras más 
profundas del alma de España y se extendió a círculos mucho más amplios. 
Así, Erasmo llegó a ser, durante años, una figura más popular en España que 
en ninguna otra nación. [...] con su hermoso programa, 'cum elegantia 
litteratum pietatis christianae sinceritatem copulare' (“unir la sinceridad de 
la piedad cristiana con la elegancia literaria”) [...] su humanismo alcanzaba 
no sólo a los autores grecoromanos, sinó también al Nuevo Testamento y a 
los Santos Padres. 

 L'èxit de la VVM, per tant, sembla residir en la confluència de diversos 

interessos: d'una banda participa de l'auge de la lectura contemplativa pròxima a la 

temàtica cristològica, i d'una altra, arrela en la pervivència d'escrits devocionals, 

expressats de manera particular en la lectura de vides de sants i de relats 

miraculosos, ordenats en una prosa artificiosa que enalteix la temàtica tractada, i 

aquesta confluència de vessants possibilità que el seu èxit perdurara vigent fins a la 

segona meitat del segle XVI, quan la difusió de l'obra cessa. Sens dubte, la inclusió 

del títol de l'obra en l'índex inquisitorial de Valdés en 1559 fou decisiva per al 

recés.  

 A l'entrada 598 de l'índex llegim: «Vergel de nuestra señora», i a la 600: 

«Vida de nuestra señora, en prosa y en verso». Les entrades no contenen més 
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informació: ni dades sobre l'autor o l'edició concreta, ni arguments que justifiquen 

la prohibició. Amb tot, hom, ha identificat aquests ítems amb la VVM de Miquel 

Peres,151 que, com hem vist més amunt, havia estat impresa sota ambdós títols, i a 

partir de la qual, a més, Francisco de Trasmiera havia realitzat una versificació. 

Podríem també considerar si la prohibició era en realitat genèrica, relativa a la 

temàtica de les biografies marianes i no a cap obra concreta, però els escassos títols 

d'obres en romanç relatius a la biografia de Maria tornen a apuntar cap a la VVM 

de Peres.152  

 Peña ha matisat la importància de la inclusió de l'obra en l'índex com a fita 

decisiva per explicar la seua davallada: 
 

Se podría argumentar que este considerable receso se pudo deber a la 
inclusión del libro de Peres en el Índice de Valdés (nº 598 y 600), aunque 
vista la evolución de las vidas de Cristo no nos parece una razón muy 
convincente. (Peña 1997: 380)  

Justifica la seua reflexió argumentant que la difusió d'altres obres de temàtica 

pròxima, que no estigueren prohibides per la Inquisició, com ara les vides de Crist, 

també va disminuir significativament a partir de 1550: dels trenta-nou exemplars 

de vitae Christi que comptabilitza en les biblioteques particulars en la primera 

meitat del Siscents, només en compta onze en la segona meitat de la centúria (Peña 

1997: 379): 

 
El índice de Valdés marcó sin duda el mundo del libro en Barcelona, pero no 
todo se reduce a un hito cronológico. Es cierto que la evolución y el consumo 
del libro religioso estuvo condicionada por directrices eclesiásticas e 
inquisitoriales, pero como contrapunto hemos hallado textos que aun estando 
prohibidos continuaban en las estanterías de algunos barceloneses [...] En la 
segunda mitad del XVI existió un abandono de lecturas medievales que, 
impulsadas en los primeros años de la imprenta, continuaron nutriendo la 
espiritualidad y la devoción de feligreses y clérigos en la primera mitad del 
XVI. El índice ayudó a resituar algo que ya estaba cambiando: los gustos 

                                                      
151 Vegeu, per exemple, Bujanda (1984: 550), (Asensio 1988: 23), Peña (1997: 380), etc. 
152 A banda de les reedicions de la VVM en català i castellà, i de les versions derivades de 

Molina i Trasmiera, sembla que l'única obra en romanç que tracta la biografia de Maria 
publicada abans de l'Índex de llibres prohibits del 1559 és l'obra anònima Vida y 
excelencias e miraglos de santa Anna y de la gloriosa nuestra señora santa María 
(Sevilla, Jacobo Cromberger, 1511, en mesura de quart, 44 folis), que, per les reedicions 
que s'hi compten, no sembla que es veié afectada per la prohibició inquisitorial, ja que 
es reestampà novament en Salamanca en 1522 i 1523, en Burgos en 1567 i en Valencia 
en 1590, pel que no sembla que haja estat censurada. Del segle XVI semblen ser dues 
obres de les que no s'ha conservat, però, el lloc ni la data d'edició, pel que no podem 
afirmar que siguen posteriors a la publicació de l'Índex, són: la Razón historial de las 
cosas de nuestra señora la Virgen bendita Madre de Dios (en mesura d'octau, 32 f.) de 
García Gómez i el Libro de los nombres y grandezas de la Virgen Nuestra Señora de 
Melchor Arazil, que no és pròpiament una biografia. (Bengoechea 1984: 563-567). 
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literarios de los lectores del XVI. (Peña 1997: 394-395). 

 Tanmateix, considerem que la presència en les biblioteques particulars no 

pot ser una dada decisiva per a argumentar que l'obra no gaudia de l'interés del 

públic. Per a Rubió i Balaguer (1990 [1956]: 123) la desaparició de molts volums 

d'una obra es pot també explicar perquè els «estralls del temps eren més destructors 

com més gran era la popularitat d'un llibre» com també per la «severitat dels 

Índexs inquisitorials, especialment amb les obres devotes», més perseguides com 

més difoses. I amb tot, malgrat la prohibició, encara trobem el llibre en algunes 

prestatgeries en la segona meitat del segle XVI, cosa que podria indicar, si més no, 

una predilecció encara viva. 

 Ens sembla que l'activitat impressora aporta dades més objectives sobre la 

pervivència de l'interés per l'obra. La VVM havia estat impresa per darrera vegada 

en castellà en 1549, i en català en 1551, només huit anys abans de la prohibició de 

Valdés, i quan ja eren vives moltes suspicàcies sobre l'edició de texts religiosos, per 

als qual ja es demanava, com veurem tot seguit, un informe que n'avalara la 

publicació. L'edició barcelonina de 1551 inclou, de fet, un pròleg adreçat a 

l'arquebisbe i inquisidor Hernando de Loazes,153 el qual havia demanat l'examen de 

l'obra per si havia de ser censurada, on es dóna el vistiplau per a l'edició: 

 
V. S. me mandó que examinasse este libro llamado la Vida de nuestra Señora, 
y yo (aunque según mis muchas culpas y mis pocas letras, era más razón que 
fuesse enseñado de todos que no ser censor de ninguno), e obedecido y hallo 
el libro ser uno de los devotos, provechosos y delicados que yo jamás aya 
leydo. Y no hallo en el cosa que se deseche, sinó todas que se estimen. Si 
alguna cosa uviere que al parecer y alto juyzio de V.S. deva de ser corregida, 
perdonara al mio, que por su baxeza y pequeñez no puedo alcançarla, que la 
vista del águila alcança a ver muchas cosas que las vistas flacas de otras aves 
más baxas no pueden determinarlas. Y perdonará atroque de mis desseos las 
faltas que hallare en este su siervo. El Doctor Sarmiento (VVM-1551 a1v). 

El revisor jutja l'obra entre les més devotes i profitoses que coneix, i amb aquesta 

autorització es permet la seua reedició.154  

 També en la Vida y excelencias de la sacratíssima virgen María de 

Francisco de Trasmiera, impresa en Valladolid en 1546, que versifica l'obra de 

Peres (tot i que amb algunes variacions, com ara la supressió dels miracles i 

d'alguns capítols),155 trobem una valoració positiva de l'obra. En la llicència 

d'impressió reial, signada pel futur Felip II, aleshores príncep de Castella i regent 

en absència de Carles I, s'aprova la publicació i distribució considerant que «la 

                                                      
153 A la nota 72 hem referit algunes dades sobre aquest inquisidor. 
154 En aquests anys la Inquisició ja havia començat a dur un control ferri sobre l'edició 

d'obres religioses (Berger 1987: 60). 
155 Com ja hem vist més amunt a l’apartat 2.3.3 quan ens hem ocupat d’aquesta obra. 
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dicha obra es útil y provechosa», segons «visto en el nuestro consejo», és a dir, en 

el Consejo Supremo.  

 La versificació de Trasmiera podria apuntar un canvi de preferències quant 

a la forma estètica, però no quant a la temàtica, i per suposat, les edicions del text 

del 1549 i 1551, en castellà i català respectivament, demostren tant l'interés latent 

encara per l'obra, com que no s'hi apreciava cap indici d'heretgia o heterodòxia en 

el seu contingut que fera perillar la concessió de la llicència. Tanmateix, després de 

la inclusió de l'obra en l'Índex de Valdés, ja no es fa cap altra edició, pel que 

entenem que la fita va ser rellevant i decisiva pel que fa a la fi de la seua difusió.  

 D'altra banda, a partir del concili de Trento (1545-1563) s'impulsà 

especialment la lectura de vides de sants:  

 
El objetivo de la Iglesia de educar a los hombres a través de un arquetipo será 
replanteado e impulsado tras el concilio de Trento. En la sesión xxv, de 3 y 4 
diciembre de 1563, se fijaron los límites doctrinales: 'es bueno y útil invocar 
a los Santos, que juntamente con Cristo dominan y ofrecen a Dios sus 
plegarias en favor de los hombres y recabar en ellos en sus oraciones su 
poder y ayuda con objeto de conseguir de Dios beneficios por intercesión de 
su hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único Salvador y Redentor'.  
Batllori (1987: 39-40) 

Però les compilacions hagiogràfiques que circulaven en l'edat mitjana foren 

revisades d'acord a les noves preceptives. Seguint, precisament, aquesta nova 

religiositat, sorgeixen els reculls de Alonso de Villegas (1578-1589)156 i Pedro de 

Ribadeneira (1599-1601), que substitueixen les edicions dels Flos Sanctorum 

medievals, i, precisament, en aquestes compilacions s'incorpora per primera vegada 

la vida de la verge Maria com una hagiografia més del santoral, i no només 

fragmentàriament seguint les festivitats marianes del calendari litúrgic com havia 

estat habitual.157 És a dir, veiem assolit el que era l'objectiu principal de Miquel 

                                                      
156 Tot i que el primer volum del Flos Sanctorum, on apareix la vida de la Mare de Déu, 

s'imprimeix en 1578, l'edició completa dels quatre volums que l'integraven s'allargà més 
d'un decenni; i encara en 1594 publicà el Fructus Sanctorum, com a cinquena part de la 
col· lecció, i en 1603, la sisena: «Vitoria y triunfo de Jesu Christo» (Sánchez Romeralo 
1977: 384-386).  

157 La compilació del Flos Santorum de Pedro de la Vega (Alcalà de Henares, 1558) encara 
continua fidel a la tradició medieval i només incorpora fragments de la vida de Maria en 
relació a la celebració de les festivitats, incorporant, com era habitual, la narració de 
nombrosos miracles en cadascuna d'aquestes. Les compilacions de Villegas i 
Ribadeneira, ja del tombant del segle XVII, incorporen tant la vida de Maria al 
començament dels reculls, com les festivitats marianes distribuïdes en el calendari 
litúrgic. La Vida de la gloriosa virgen María nuestra Señora de Ribadeneira, a la fi del 
relat de la vida –i prèviament a la narració dels miracles– declara: «Esta es la vida de la 
sacratíssima Virgen nuestra Señora, sacada de graves autores, referida breve y 
sencillamente, dejando los inefables misterios que en ella se encierran, para tratarlos 
más copiosamente en los días de sus festividades en que la santa Iglesia los celebra, 
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Peres: presentar la vida de Maria com la d'una santa. Sembla, doncs, que l'interés 

per la biografia de la Mare de Déu s'havia estés i consolidat i,  es compta amb 

altres escrits que substitueixen el text valencià prohibit un parell de dècades 

abans.158  

 Cal entendre doncs, com, en un segle en què la devoció mariana i l'interés 

per la seua biografia són vigents i generalitzats, es produeix la prohibició de la 

VVM, que pocs anys abans de ser censurada havia rebut autoritzacions que 

n'avalaven l'ortodòxia. Aquesta prohibició només s'entén si analitzem el clima de 

suspicàcia religiosa imperant en la península davant el temor de la Reforma 

protestant.  

 

 

                                                                                                                                       
como en sus propios lugares se verá» (Ribadeneira 1716[1599]: 163). 

158 En aquest punt caldria matisar que en realitat entre la VVM de Peres i la vida de Maria 
inclosa en els reculls de Villegas i Ribadeneira no s'aprecien, en realitat, diferències 
força significatives, a excepció, això sí, de les citacions bíbliques, sovint glossades, 
presents en el text valencià. Tant la de Villegas com la de Ribadeneira incorporen també 
episodis de procedència apòcrifa –i en alguns punts Villegas incorpora fins i tot detalls 
que no trobem en Peres, com ara la descripció física de la verge Maria–, com també 
narració de miracles, aspectes que podien haver alertat el zel doctrinal dels censors. Els 
dos relats post-tridentis són diferents entre sí, mentre en la Vida de la gloriosa Virgen 
María de Ribadeneira (més breu) sembla apreciar-se un to narratiu que s'acosta en 
major mesura al rigor historiogràfic, en la Vida de la virgen sacratíssima de Villegas 
(molt més llarga) veiem com es tracta amb profussió totes les argumentacions sorgides 
al voltant de punts conflictius de la vida de Maria. Ho podem apreciar en un exemple 
relatiu a les suposades germanes de Maria. Ribadeneira no tracta de manera específica 
la qüestió, i es limita a afirmar: «Con esto nuestra Señora volvió a Nazaret y habitó en 
la casa de sus padres, que ella, como hija única, había heredado» (Ribadeneira 
1716[1599]: 149); Villegas, en canvi, en el seu extens relat dedica un gran espai a 
tractar la controvèrsia i arreplega les opinions de nombrosos autors, i arriba a afirmar, 
segons les seues reflexions, qüestions que bé podrien considerar-se tocants a 
l'heterodoxia, com ara «no está tan cierto estar la falta del no concebir en Santa Ana, 
possible era que San Joaquin fuesse la ocasion, si bien se vee una muger casada con un 
marido, no parir, y casarse después con otro, y parir» (Villegas 1691[1578]: 37). A més, 
les constants apel· lacions a l'arbitre del lector per decantar-se per un parer o un altre, bé 
podrien ser interpretades com un perill derivat de la fe individual que tant havia 
preocupat a la Inquisició: «Yo procuraré dar a entenderla fuerça que tienen los 
argumentos de Fabro, y dexar al discreto letor que juzgue si en lo que dixo tuvo razón, 
si ay inconveniente alguno en que de santa Ana se diga que fue tres vezes casada» 
(Villegas 1691[1578]: 36); «Avia estado la Virgen Sacratíssima en casa de Joseph, su 
esposo, desde su desposorio, como afirma san Juan Crysóstomo, por ser assí costumbre 
entre los hebreos, y aunque la escritura no lo difa, de necessidad se ha de entender [...] y 
assí estando con él pidiole licencia para hazer esta visita, y él la dió, y aun fue possible 
que el mismo le acompañasse, que del amor que le tenía y desseo de servir, puede todo 
esto creerse» (Villegas 1691[1578]: 63). Potser aquestes obres responen a les escoles 
espirituals diferents dels seus autors: jesuïta i franciscà respectivament. En qualsevol 
cas, és un aspecte que convindria tractar en detall per entendre una mica millor la 
inclusió de la VVM en l’Índex de llibres prohibits. 
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2.4.2 La VVM en l'Índex de llibres prohibits 

 

 A començaments del segle XVI s'havia assolit en grans cercles de la 

població la renovació espiritual que havia promogut una religiositat més intimista i 

individualitzada.(Batllori 1987: 104-105) Si bé la lectura privada havia afavorit 

aquestes pràctiques, convidant al conreu i al consum d'obres de caire contemplatiu i 

devot, havia facilitat alhora la proliferació dels dubtes i les reflexions sobre les 

qüestions espirituals, aplanant el camí per als nous corrents reformistes:  

 
la lectura y la oración en aislamiento como camino de salvación, por el 
contrario, pueden haber alimentado incertidumbres respecto al valor de la fe 
y la devoción individuales, estimulando con ello el interés por la reforma 
religiosa. Las órdenes mendicantes reformadas del siglo XV encontraron a 
sus más encendidos defensores entre las familias de comerciantes urbanos y 
las familias aristrocráticas que leían silenciosamente manuscritos vulgares de 
argumento religioso. (Saenger 1997: 228-229)  

S'imposava, a més, el fet que la paraula escrita era garantia d'autenticitat: 

«lo que era cierto en los primeros siglos de la Iglesia, también lo era en el siglo 

XVI» (Gilmont 1997: 359), cosa per la qual calia una vigilància estricta sobre els 

texts adreçats a la lectura individual, que podien fomentar les idees heterodoxes. I 

per tant, la difusió d' «errors» de manera escrita constituïa un greu perill que calia 

tenir sota control (Gilmont 1997: 364). En el cas de l'hagiografia, en particular, se 

sumaven, a més, consideracions que acostaven els escrits hagiogràfics a la matèria 

historiogràfica:  

 
las vidas de santos eran para el hombre medieval historia [...] Si en la Edad 
Media se recibían como verdad los episodios hagiográficos más exagerados 
no es sólo por una general credulidad ilimitada, o por la fe religiosa, sino 
también porque todo lo escrito era digno de crédito, mientras que lo contado 
de boca en boca no lo era tanto. Las letras, entendidas en el sentido más 
amplio [...] sirven para guardar memoria de las cosas. (Baños 2003: 47).  

D'altra banda, Haliczer (1993: 434) recorda que en les primeres dècades del 

segle XVI hi havia tant una ignorància generalitzada pel que feia als dogmes més 

bàsics de la cristiandat, com també un anticlericalisme arrelat motivat per les 

pràctiques habituals de l'Església d'aleshores, que afavoria l'entrada de nou corrents 

de pensament (1990[1993]: 463):  

 
el problema del iluminismo, como el de todas las formas de misticismo, era 
que con la defensa de la oración mental, la meditación y la comunicación 
directa con Dios como la modalidad más exaltada de religiosidad, los 
iluministas tendían a subestimar la importancia de la obediencia, las 
obligaciones con la Iglesia y las buenas obras. (Haliczer 1993: 437)  
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La presència de protestants en la península no era en realitat una amenaça com a 

focus de veritable protestantisme, sinó, més aviat, una tendència evangèlica i 

reformista dins del catolicisme espanyol: «Resulta innegablemente cierto que 

Valdés exageró la amenaza y la manipuló para consolidar su propia posición y la de 

la institución que presidía» (Haliczer 1993: 447). 

 Tot plegat semblava apuntar que era necessari un control ferri dels escrits si 

no es volia abonar el terreny per a la germinació dels corrents reformistes, i els 

canvis culturals, espirituals i polítics esdevinguts al llarg del segle XVI, van tenir 

un reflex molt evident en la producció literària religiosa, tant en les primeres 

dècades com sobretot en la segona meitat del segle. 

 La política centralista instaurada pels Reis Catòlics tenia entre els seus 

objectius la unificació religiosa dels seus regnes,159 i amb aquesta finalitat va 

regular l'activitat del Tribunal de la Santa Inquisició a partir de 1478,160 que ja des 

dels primers temps va dedicar atenció a l'activitat de les premses. En la Corona 

d'Aragó la Inquisició ja existia des del segle XII, però la tasca de la Inquisició 

moderna diferia de la de la Inquisició medieval, segons García Cárcel (1976: 38), 

en dos punts fonamentals «el regalismo monárquico y la nacionalidad castellana», 

que es traduïa en una participació més influent de la monarquia castellana en els 

processos inquisitorials de tots els regnes hispànics. 

 Berger destaca com la nova Inquisició es va interessar des d'un primer 

moment per l'activitat impressora de la ciutat de València: 

 
Poco después de que los Reyes Católicos hubieran emprendido la expulsión 
de los judíos de todos sus dominios, aquella [la Inquisició] se inquietó por las 
consecuencias funestas que pudiera tener, para el mantenimiento de una 
ortodoxia estricta, la publicación de las Sagradas Escrituras en hebreo o en 
lengua vulgar y ordenó, a partir de 1497, su retirada y posterior destrucción. 
Mas adelante, cuando la reforma de Lutero se extendió por toda Europa e 
intentó penetrar en España, Valencia, uno de los principales eslabones en el 
dispositivo de infiltración fue sometida a una vigilancia estrecha. [...] se sacó 
de ello la idea de que era indispensable ejercer una vigilancia estricta sobre 
las prensas locales. Por esto, la Inquisición de Valencia tomó la iniciativa de 
solicitar al Consejo Supremo que le fuera permitido examinar los libros antes 

                                                      
159 En realitat la centralització del Tribunal de la Inquisició fou una més de les mesures 

establertes dins del projecte ideològic centralista dels Reis Catòlics. Narbona Vizcaíno 
(2006: 118 i ss.) recorda com el respecte al parlamentarisme no va impedir el progressiu 
creixement dels aparells d’estat de la monarquia que potenciaven les institucions 
centrals governatives i virregnals en detriment de les jurisdiccions municipals.  

160 Tot i que la implantació de la Inquisició castellana al País Valencià es basava en una 
butlla inquisitorial aprovada en 1478 per Sixt IV, les primeres passes per a la 
centralització no es produiren fins al 1482. El procés fou lent i dificultós, ja que les 
institucions forals valencianes s'oposaven a la implantació de la Inquisició castellana, 
considerant-la un atemptat contra l'autonimia dels Furs. Vegeu el procés d'oposició foral 
a Belenguer (1976:158-166).   
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de su impresión. El Consejo sólo dió su conformidad para las obras 
religiosas, considerando que las obras profanas no necesitaban ninguna 
censura previa. (Berger 1987: 61-62) 

Tanmateix, València no va ser l'únic focus impressor de la Península sotmés a una 

vigilància estricta pels censors del Sant Ofici. També Sevilla, Toledo i Valladolid –

ciutats on s'estamparen traduccions de l'obra de Peres– van ser especialment 

controlades. Sobretot després la disposició dels Reis Catòlics de 1502, per la qual 

s'establia la censura literària en Castella, i esdevenia obligatòria l'obtenció d'una 

llicència de publicació per a qualsevol obra «que sea pequeña o grande, en latín ni 

en romance, sin que primeramente tenga para ello nuestra licencia y especial 

mandado», per evitar que, tal i com s'arreplegava a la llei promulgada, es 

publicaren «libros inútiles y sin provecho alguno, y donde se hallan cosas 

impertinentes» (Bujanda 1984: 121). 

 Es vigilava, doncs, de ben a prop, les obres que podien ser de caràcter 

heterodox i subversiu, i especialment aquelles que participaven de les idees 

reformistes que es difonien per tot Europa. Només «la pesada maquinaria instalada 

por la Inquisición española logró (sabido es a qué precio) impedir de modo eficaz 

la entrada de libros heréticos en la península» (Gilmont 1997: 335).  

 Tanmateix, la concessió de llicències per part de la Inquisició no sempre va 

ser efectiva. Per exemple, en 1535 el Consejo Real adreçava una missiva als 

inquisidors de València advertint dels perills de la publicació d'algunes obres que 

comptaven amb llicència de la Inquisició:  

 
Muy bien nos parece y muy provechoso que no se impriman obras algunas 
sin ser examinadas por los inquisidores, mas como los inquisidores no 
pueden verlas por sus personas y se han de someter a otros para que las vean 
y examinen acaece [...] y se imprimen cosas con autoridad del Santo Oficio 
que no convenía que se imprimiesen, como se ha visto por experiencia en 
algunas cosas que se han imprimido, y por esto no carece de inconvenientes 
encargarse el Santo Oficio de examinar dichas obras; mas pues vemos que de 
no entendimiento en ello el Santo Oficio resultan mayores inconvenientes. 
(Bujanda 1984: 44)  

 En conseqüència, anys més tard, en 1554, se centralitzen les operacions de 

la censura i es decideix que només el president del Consejo Real atorgue les 

llicències d'impressió (Bujanda 1984: 35).  

 Aquestes mesures preocupaven tant als autors com als editors, que 

revisaven o feien revisar les seues obres abans d'estampar-les, especialment si 

sospitaven que podien ser dubtoses des del punt de vista ideològic:  

 
La posibilidad que tenía la Inquisición de condenar cualquier libro según su 
contenido y de ordenar la recogida y destrucción de los ejemplares impresos 
y listos para ser distribuidos representaba un riesgo digno de tenerse en 
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cuenta y que fue percibido mucho antes que el de la competencia desleal de 
los otros editores. [...] Esta situación condujo a que se estableciera una 
autocensura previa para procurar preservar las ediciones, en cuanto 
comenzara su elaboración, de sorpresas desagradables. Se trató de añadir, a 
los textos que pudiesen atraer mayormente la atención de los censores, un 
aval moral de personajes notoriamente relacionados con la Inquisición, con el 
fin de evitar sus cóleras.161 [...] Estas medidas no eran superfluas; varias 
ediciones, no obstante ser de una ortodoxia intachable, fueron víctimas de las 
depuraciones puntillosas del Santo Oficio, quien temía que algunos lectores 
poco formados hiciesen un mal uso de las mismas. (Berger 1987: 137-138)  

 Veiem indicis d'aquestes pràctiques en la segona edició de la Vita Christi 

d'Isabel de Villena, que apareix revisada i esmenada per un anònim «mestre en 

sacra theologia» i en les edicions del Cartoixà de Roís de Corella, qui declara 

haver-les revisades ell mateix (Berger 1987: 139), com també en la VVM de Peres. 

Són moltes les edicions que declaren haver estat novament revisades i esmenades. 

Ho veiem en les edicions castellanes de 1526 i 1549, que precisen en el títol estar 

«nuevamente corregida y enmendada», tot i que realment no s'aprecia cap variació 

significativa quant a contingut, com també en l'edició catalana de 1551, que indica 

«historiada e corregida per lo reverent mestre Ferrer». No hem trobat cap notícia 

sobre el desconegut mestre Ferrer, però, el fet de publicar el seu nom, bé poguera 

deure's a la voluntat d'avalar el text de l'obra.  

 Malgrat tot, l'actuació del Tribunal de la Inquisició era poc sistemàtica. Uns 

anys abans de la publicació de l'índex de censura de 1559, no es tenia un criteri 

ferm sobre quines obres eren perjudicials per a l'ortodòxia cristiana, ni quins 

procediments o mesures aplicar, fet que va augmentar notòriament el clima 

d'incertesa. Només un any abans de la publicació de l'índex, en 1558, Francisco 

Sancho –un dels posteriors col·laboradors de la composició de l'índex del 1559– 

demanava al Consejo de la Suprema y General Inquisición instruccions precises 

sobre diverses problemàtiques, com ara «si incurrían en la pena de excomunión, 

impuesta a los poseedores de libros prohibidos, quienes, reteniendo sus ejemplares, 

se limitaran a cancelar los pasajes erróneos, como se había hecho con la posesión 

de Bíblias», al que es va respondre afirmativament. Els preguntava també «Si los 

doctos en hebreo y árabe podían poseer en aquellas lenguas el Corán y la Sagrada 

Escritura», i se li va contestar que sí, però només d'aquelles obres que no 

estigueren prohibides explícitament. Els plantejava «Si se debían requisar los libros 

con pocos errores, algunos de los cuales eran además de reconocidos católicos», i 

va obternir per resposta que «por agora no, hasta que otra cosa se provea. Lo 

                                                      
161 Ja des dels primers moments de la imprenta a València vegem indicis de les revisions; 

ho comprovem en l'edició valenciana de la Bíblia impresa per L.Palmart i A. Fernández 
de Córdoba en 1478, que indica que ha sigut «vista et reconeguda per lo reverent Jaume 
Borrell [...] inquisidor en [...] València.» (Berger 1987: 137).  
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contrario se decía referente a 'muchos libros malos' que, por tener pocos errores, 

'son tenidos por libros provechosos y curiosos y por eso son deseados por 

muchos». Si «Se debían permitir las traducciones romances de las epístolas y 

evangelios insertos en la liturgia» i es recomanava «que no se tomen los evangelios 

ni las epístolas ni las horas en romance, pero sí las biblias y nuevos testamentos 

íntegramente traducidos» (González Novalín 1968: 266). 

 Davant d'aquesta situació d'incertesa, els inquisidors proposaren algunes 

mesures més dràstiques, com ara que totes les obres, en llatí i romanç, que 

arribaren a la impremta, hagueren estat prèviament examinades per la Inquisició; 

els corregidors visitarien les impremtes per comprovar que no s'estiguera realitzant 

cap impressió secreta; els llibreters només podrien obrir les bales de llibres 

importats davant un delegat del Sant Ofici. A més, es disposà la recol·lecció de tots 

els llibres en romanç perquè: «se viesen y examinasen y solamente se permitiese 

leer dellos los que paresciese que fuesen mejores y sin ninguna sospecha de error»; 

«Que no se puedan vender en estos reinos libros en castellano que fueren impresos 

fuera dellos», y «que los libreros, en qualquier libro que vendieren, en la última 

hoja, pongan su nombre y firma para que, si fuere necesario, después se entienda 

quien los vendió». Esta actitut de la Inquisició va provocar entre els lectors i 

comerciants un clima de veritable pànic, que va culminar quan Felipe II dictà la 

pragmàtica coneguda com la «ley de sangre» en 1558, per la qual l'activitat de 

control sobre les premses s'intensificà notablement. Amb aquesta pragmàtica se 

superava les pràctiques seguides pels inquisidors i es decretava, sota pena de mort, 

que no s'imprimira cap llibre que no comptara amb el vistiplau del monarca i de 

l'examen de la Inquisició (González Novalín 1968: 268). 

 Enmig d'aquest clima de tensió i de preocupació per preservar l'ortodòxia 

catòlica es veié la necessitat de publicar l'Index librorum prohibitorum et 

expurgatorum l'any 1559. Aquest índex va ser elaborat per Fernando Valdés, 

arquebisbe de Sevilla i inquisidor general del Sant Ofici, amb la participació dels 

seus íntims col· laboradors, Melchor Cano, el seu conseller espiritual i prior del 

convent dominic de San Esteban de Salamanca, i Francisco Sancho, mestre de la 

Universitat de Salamanca i representant de la Inquisició en la mateixa universitat. 

En aquest catàleg, conegut popularment com l'Índex de llibres prohibits, 

s'aplegaven llistats d'obres que el Tribunal de la Inquisició percebia com a 

perniciosos per a la fe i la doctrina catòliques. Els llibres indicats eren censurats 

perquè es considerava que contenien errades teològiques i morals, i eren prohibits o 

expurgats, amb l'objectiu de prevenir la corrupció dels fidels. En realitat, ja 
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s'havien aprovat altres catàlegs de censura anteriors arreu,162 i aquesta és 

precisament una de les causes que motiva la publicació de l'índex del 1559, la 

necessitat d'aplegar les obres publicades a diversos catàlegs previs en un de sol,163 

com alhora per la necessitat de controlar més estrictament l'ortodòxia dels 

catecismes cristians i de les obres devocionals (González Novalín 1968-1971: 269-

270):  
 

Effectivament, dans l'index espagnol de 1559, on reproduit presque 
intégralement les condamnations des catalogues de Louvain, 1550, et du 
Portugal, 1551; on y retrouve beaucoup d'autres condamnations déjà parues 
dans les index publiés antérieurement par l'Université de Paris, l'Inquisition 
de Venise et l'Inquisition romaine, ainsi que d'autres condamnations dues à 
l'initiative des censeurs espagnols. (Bujanda 1984: 163). 

 Cal analitzar el conjunt d'obres prohibides en l'índex de 1559 per entendre 

quines són les preceptives que condueixen a la censura de determinats texts, i per 

què una obra com la VVM de Miquel Peres que, en principi, no semblava atemptar 

contra l'ortodòxia catòlica, es prohibeix.  

 Bujanda analitza l'elenc d'obres prohibides per primera vegada en l'índex 

de 1559, i de l'estudi es desprén que una de les principals preocupacions de 

l'inquisidor general Fernando de Valdés i del seu braç dret, Melchor Cano, era 

evitar els perills derivats d'una espiritualitat massa personal, que provocà que es 

feren prohibicions generals a banda de prohibicions de títols concrets, tant en llatí 

com en romanç.164 Seguint aquestes premisses, no es censuraven només obres 

pròximes als corrents reformistes, sinó també obres que gaudien del favor popular i 

que eren força llegides i difoses: 

 
La opresión del Índice no afectaba solamente a los espirituales y cultos, sino 
también a una clase popular, piadosa y sencilla, de cuyas manos se quitaban 
escritos tan difundidos como los Libros de horas o las traducciones vulgares 
de las epístolas y evangelios –embrión de los misales para uso de los fieles– 
aun permitidas en el año 57. La prohibición de este tipo de libros puede 

                                                      
162 Es van publicar diferents índexs de censura en diversos indrets, que anaren reelaborant-

se i ampliant-se, incloent les noves publicacions que veien la llum, o d'altres antigues a 
mesura que el cel de la Inquisició va anar refermant-se. Els primers índexs de censura es 
publiquen a l'Université de Paris (1544, 1545, 1547, 1548, 1551), a l'Université de 
Louvain (1546, 1550, 1558), a Venècia (1549, 1554) i a Portugal (1547, 1551, etc.). Els 
primers Índexs de la Inquisició espanyola es publiquen en 1551, 1554 i 1559. 

163 «El séptimo dubio presentado ante la Suprema por el maestro Francisco Sancho 
preguntaba explícitamente si convendría reunir en uno los «diversos catálogos y 
memoriales de libros prohibidos, uno fecho en Lovaina, otro en Portugal, y otros en 
otras partes». (González Novalín 1968-1971: 269) 

164 «De l'analyse des condamnations en latin propres à l'index espagnol de 1559, on peut 
conclure que la préoccupation de ses auteurs porte non pas sur les ouvrages exposant la 
doctrine des réformés, mais sur les dangers de la superstition et d'une spiritualité trop 
personnelle» (Bujanda 1984: 170) 



146 
 

considerarse original de los catálogos de Valdés. (González Novalín, 1968: 
283) 

 En llatí es prohibiren, a banda, és clar, de les obres d'autors reformistes, 

llibres d'hores, tractats de pietat, missals, comentaris dels escrits dels pares de 

l'Església, edicions de la Bíblia i del Nou Testament, comentaris, exemples i 

sumaris de la Bíblia, etc. És a dir, qualsevol obra que acostara d'alguna manera els 

texts bíblics als devots, per tal d'evitar que d'un contacte directe amb els escrits es 

poguera derivar una visió personal, una interpretació deformada o herètica dels 

escrits doctrinals i, per tant, potencialment desviada de l'ortodòxia (Bujanda 1984: 

170).165   

 La línia d'actuació és la mateixa en les obres en romanç; es prohibeixen 

obres de doctrina cristiana, de devoció i d'espiritualitat popular, obres que  

 
«exhorten les fidèles à la pratique des vertus et à l'exercice de la vie 
spirituelle en leur proposant des prières, des thèmes d'oraison mentale et 
différents exercices spirituels. [...] Écrits qui proposent à tous les fidèles les 
plus hautes voies mystiques de la contemplation spirituelle.» (Bujanda 1984: 
198).  

I de la mateixa manera es prohibeixen les vides de sants i les vides de Jesus i Maria 

que es considera que «contiennent de nombreuses légendes destinées à satisfaire la 

curiosité et la dévotion populaire» (Bujanda 1984: 198). No hi ha una raó concreta 

per la qual es prohibeixen moltes de les obres, sinó per la sospita que continguen 

«cosas vanas, curiosas y apócrifas y supersticiosas, y otros porque tienen errores y 

heregías», tal i com llegim en l'entrada 604 de l'índex:  

 
Los libros de romance, y horas sobredichas se prohiben, porque algunos 
d·ellos no conviene que anden en romance. Otros porque contienen cosas 
vanas, curiosas y apócrifas, y supersiticiosas, y otros porque tienen errores 
y heregías. (Bujanda 1984: 680)  

 En les entrades que prohibeixen la VVM (núm. 598 i 600), no 

s'especifiquen les raons que en motiven la censura, però podem intuir-ne els motius 

a partir d'altres ítems de caràcter general en què es justifica la prohibició d'alguna 

tipologia d'obres. En l'entrada 597 es prohibeixen:   

 
Todos y qualesquier sermones, cartas, tractados, oraciones, o otra qualquier 
escriptura escripta de mano, que hable, o tracte de la sagrada escriptura, o 
de los sacramentos de la sancta madre Yglesia y religión Christiana, por ser 
artificio de que los hereges usan para comunicarse sus errores. 

                                                      
165 «Les inquisiteurs espagnols sont toujours préoccupés par le danger que représentent les 

éditions, les commentaires et les sommaires de textes bibliques faits souvent par les 
hérétiques.» (Bujanda 1984: 169) 
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En la 605:  
«Y porque ay algunos pedaços de Evangelios y Epístolas de sant Pablo, y 
otros lugares del Nuevo Testamento en vulgar castellano, ansí impressos 
como de mano, de que se han seguido algunos inconvenientes. Mandamos 
que los tales libros y tractados se exhiban y se entreguen al Sancto Officio, 
agora tengan nombre de autor o no, hasta que otra cosa se determine en el 
Consejo de la S. Gen. Inquisición.» 

I en la 606: 
Por tanto, se manda, so pena de excomunión, a todas las personas de 
qualquier estado o condición que sea que, en viniendo a su noticia que en 
algún libro latín o romance o de otra qualquier lengua ay doctrinas falsas, 
malas o sospechosas, den luego noticia d·ello a los Inquisidores y sus 
comisarios, para que se preovea lo que convenga.» (Bujanda 1984: 680-681) 

 És a dir, es prohibia qualsevol escrit que tractara d'alguna manera, de forma 

directa o a través de glosses i comentaris, la sagrada escriptura. En el text de Peres 

llegim fragments bíblics glossats i traduïts, explicacions exegètiques i analogies 

bíbliques, argumentacions patrístiques i escolàstiques. A més, tot i que l'obra limita 

força la inclusió de motius llegendaris o meravellosos presents en altres obres 

contemporànies, algunes parts del seu contingut són d'origen apòcrif i la presència 

d'esdeveniments prodigiosos és especialment abundant en els relats de miracles.166 

D'altra banda, alguns capítols, com ara els relatius al cicle de la passió, convidaven 

especialment a la meditació contemplativa, pràctica sobre la qual també s'havien 

despertat algunes suspicàcies inquisitorials.  

 En l'Índex també veiem incloses obres d'una temàtica semblant, que 

podrien haver estat prohibides per raons similars: l'entrada 440 prohibeix la «Biblia 

en nuestro vulgar o en otro qualquier traduzida en todo, o en parte, como no este en 

hebrayco, caldeo, griego o latín» (Bujanda 1984: 667); la 483 el «Flos sanctorum, 

impresso en Zaragoça, año de 1556» (Bujanda 1984: 671) i la 578 «Romances 

sacados al pie de la letra del Evangelio. [...]» i, en aquest sentit, la 580-1, «Un 

romance de la Natividad de nuestro señor Jesuchristo» (Bujanda 1984: 678).   

 Caldria esbrinar si la prohibició de la VVM s'havia derivat d'alguna edició 

en concret, si a partir del text original en català, o bé si a partir d'alguna de les 

traduccions fidels o bé de les obres derivades de Molina i Trasmiera, però aquesta 

no és una tasca fàcil atés les escasses dades que aporta l'Índex.  

 Tampoc no sabem com l'obra arriba a ser censurada. Tant València com 

Sevilla o Toledo, ciutats on s'estampà especialment la VVM, havien estat centres 

impressors sobre els quals la Inquisició duia a terme un minuciós control. A més, 

veiem com obres impreses per alguns editors de la VVM, com Juan Varela o 
                                                      
166 També en el relat de la biografia de Maria inclosa en la compilació de Ribadeneira 

s'inclouen  a la fi de la seua vida relats d'alguns miracles molt coneguts en la tradició 
medieval. 
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Miguel de Eguía, també són incloses a l'índex: «507. Horas romanas en romance, 

en Toledo por Juan Varela, año de 1512»; «512. Horas romanas en romance, en 

Stella, por Miguel de Guía. Año 1548». (Bujanda 1984: 673), cosa que ens fa 

pensar que les produccions d'aquests tallers havien estat revisades. També Juan de 

Molina havia estat objecte de processos inquisitorials, ja que la seua traducció al 

castellà del Gamaliel, com l'original català que ell mateix havia curat per a l'edició,  

també havien estat prohibides. En l'Índex, en l'entrada 544, llegim com la totalitat 

de les obres devocionals de Jorge de Montemayor són censurades: «544. Obras de 

George de Montemayor, en lo que toca a devoción y cosas cristianas.» (Bujanda 

1984: 680), i hem de recordar que l'edició de la Vida de Trasmiera s'acompanya 

d'una composició de Montemayor. Però cap dada ens permet aportar més llum 

sobre les causes de la prohibició o sobre cap especificació. El fet que l'obra 

s'incloga sota els dos títols amb què s'havia publicat, com que també s'especifique 

en prosa i en verso, ens fa pensar que la prohibició es fa extensible a totes les 

edicions.  

 A l'Índex tampoc no hi ha cap apartat específic referent a obres en català, 

mentre sí n'hi ha d'altres llengües com ara d'obres en italià, francés, portugués, 

etc.167 Sembla que en l'apartat general d'obres en romanç, «Cathalogo de los libros 

en romance que se prohiben» (Bujanda 1984: 667), tenen cabuda texts en diverses 

llengües, que, a vegades s'especifiquen,168 i d'altres no. Amb tot, sembla que la 

prohibició de la VVM es va fer extensible tant a l'àmbit castellà com al català, ja 

que després de la publicació de l'Índex ja no es féu cap altra edició de l'obra en cap 

llengua. A excepció de l'edició de 1742, que, però, també va ser requisada i 

destruïda:   

 
a la muerte del editor (18 setiembre 1748) el Tribunal de la Inquisición 
recogió todo lo que quedaba de la tirada [de la VVM] y, sin que se supiese 
causa alguna, la destruyó junto con la tirada completa de la Historia y vida de 
Sta. Catherina de Sena, que el mismo canónigo había hecho reimprimir en 
Valencia por Antonio Balle, en 1736. (Aguiló 1923: 299-300) 

Potser quan Aguiló matisa «sin que se supiese causa alguna»  desconeixia la 

prohibició que hi romania sobre l'obra.  

 Sembla doncs, que en l'època i les circumstàncies concretes d'un moment 

històric marcat pel zel i la suspicàcia inquisitorial, davant el dubte, totes les obres 

susceptibles de ser heterodoxes foren prohibides, encara que no se'n desprenguera 

                                                      
167 «Libri teutonici» (Bujanda 1984: 681); «Alemanici libri» (Bujanda 1984: 684); «Gallici 

libri»; «Libri vulgari sermone lusitanico». 
168 Dins aquest apartat de llibres en romanç llegim, per exemple, en l'entrada 488: «Genesi 

en Toscano, traduzido por Pietro Aretino.» (Bujanda 1984: 671). 
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un veritable perill que atemptara contra la fe catòlica. La inclusió de la VVM en 

l'Índex, fou, segons el nostre parer, decisiva perquè l'obra caiguera en l'oblit, 

rescatada puntualment per l'edició setcentista, que respon més a la pretensió 

d'enaltir una obra devota del passat medieval català que a una veritable continuïtat 

del corrent literari que representa.  

 

2.4.3 L'edició setcentista de la VVM 

 

 L'edició del canonge Tomàs de 1742, respon en realitat a uns objectius ben 

precisos, que no són exclusivament els de difondre una obra devocional. En el 

pròleg introductori que precedeix l'obra, les «Memòries de l'autor», Tomàs 

incorpora notícies sobre Peres, no sempre versemblants,169 i, d'altra banda, 

enllesteix una apologia en defensa de l'ús de la llengua catalana. Del pròleg, doncs, 

sembla endevinar-se la finalitat de l'edició de l'obra: la dignificació i recuperació 

del passat lingüístic i literari català.  

 Juan-Mompó (2007: 33-34) recorda que aquesta voluntat per recuperar els 

clàssics catalans medievals i adaptar-los als nous temps s'aprecia en altres 

il· lustrats setcentistes. Reprodueix algunes afirmacions que així ho palesen, com 

ara de Gregori Mayans, qui en 1764 escrivia: «a tropas buscan en las librerías 

libros valencianos». El pare Lluís Galiana havia regalat a l’il· lustrat d’Oliva la 

versió de Miquel Peres de la Imitació de Déu i menyspreu del món; i, precisament, 

el mateix Galiana havia concebut un projecte d’impressió d’obres catalanes 

medievals, que permetria modernitzar la llengua dels escriptors medievals per tal 

de poder-los difondre. Galiana en una carta de 1763 adreçada a Carles Ros escriu la 

relació d'obres que recomanava reimprimir, atés el seu «estilo terso i puro» i 

considerant que «están casi olvidadas»; són la Crònica del rei Jaume I; els Furs 

                                                      
169 La relació de notícies que aporta sobre l'autor no es corresponen amb la biografia de 

Peres (Ferrando 1983: 195-196), ja que no coincideixen amb l'època històrica en què 
visqué (probablement entre 1450-1526 ca.): «Lo honorable Miquel Pérez fonch natural 
de la ciutat de València, de conegut linatge per sa antiguetat y mèrits de sa ascedència. 
Memòries antigues lo suponen descendent dels antichs Pérez en lo regne de Aragó, de 
hon foren venguts a la recuperació de dita ciutat de poder dels moros per los anys 1238, 
com apar en diversos actes de la Baylia General. Y encara Geroni Zurita fa memòria de 
Miquel Pérez, senyor de Maella en Aragó, libre 3 dels Anals, capítol 9. Escrigué aquest 
libre lo nostre Pérez en lo regnat del rey don Alfonso V. Y encara per son ingeni, art, 
eloqüència y gran saber fonch molt estimat del papa Calixte III, lavors bisbe de 
València, nomenat Alfonso de Borja, per manament del qual fonch imprés lo any 1451». 
Però Peres ni escrigué l'obra en temps d'Alfons el Magnànim, ni pogué haver estat ben 
considerat pel papa Calixt, tots dos finats en 1458. Tampoc el seu possible origen noble 
pot provar-se, però el títol de «ciutadà», amb què se l'esmenta sovint, ens indica que el 
nostre autor és de procedència burgesa. 



150 
 

valencians; les traduccions d’Antoni Canals; el Cartoixà de Joan Roís de Corella; 

les traduccions de Miquel Peres Menyspreu del món i Vida de sancta Catherina; la 

Vida de la seràphica sancta Catherina de Sena traduïda per Tomàs de Vesach; la 

Vita Christi d’Isabel de Villena; les Trobes de Jaume Febrer, els versos 

(acompanyats, aconsella, per alguna traducció) d’Ausiàs March; el Libre de 

consells de Jaume Roig i les Regles d’esquivar vocables de Bernat Fenollar. I 

comprovem, doncs, com entre les obres que gaudien d'un major interés entre els 

il· lustrats setcentistes ocupen un lloc important les obres d'autors valencians de les 

darreries del segle XV, entre els quals, s'intueix un interés especial per les obres de 

Miquel Peres. 

 Sembla que sobre Peres hi planejava una fama que l'enaltia com a escriptor 

d'obres edificants. Entre les dades que el canonge Tomàs inclou sobre Miquel Peres 

relatives a la producció literària –més  encertades que les històriques, tot i que 

incompletes i en algun punt inexactes quant a les dates d'edició–, lloa la seua tasca 

com a lletraferit, en especial, gràcies a la composició de la VVM:  

 
A més de tan honorable memòria, fonch més conegut lo nostre ciutadà 
Miquel Pérez per la inteligència y professió de bones le[VI]tres, que no sols li 
guanyaren mèrit per a regir càrrechs en son estament molt honorífichs, mes 
també la opinió mereixcuda per sos piadosos escrits, dels quals extén lo libre 
que intitulà Explanació de latí en valenciana lengua del libre de mestre Joan 
Gerson, canceller de París, de la imitació de Jesuchrist y del menyspreu del 
món, estampat en València any 1491 y dedicat a la venerable y reverenda 
senyora soror Isabel de Villena, badessa del real monasteri de la Santíssima 
Trinitat de València. 

 Y lo altre que conté en la present obra, intitulada Verger de la 
sacratíssima Verge Maria, lo qual començà a córrer ab tanta estimació per la 
claredat de son estil, elegància en la prosa, doctrina de la Escriptura Sancta y 
afectes de devoció a la gran reyna de glòria, que mereixqué estampar-se no 
sols repetides voltes en la mateixa valenciana lengua los anys 1451, dedicant-
lo a l’excelentíssim senyor don Bernat Despuig, mestre de Montesa; segona 
volta en lo any 1463, y altra volta lo any 1495, de qui és còpia la present 
obra. Y encara mereixqué la aprobació de que·l traduhiren en castellana 
lengua lo any 1531, segons ab honorífica memòria del nostre Pérez escriu lo 
sabi don Nicolau Antoni en la Biblio[VII] teca dels escritors de Espanya, tom 
2, foli 114, columna 2 y foli 220, número 833, a hon testifica aver vist la dita 
traducció en lengua castellana de la present obra, impressa en Sevilla per 
Joan Combrerger lo dit any 1531. 

 Y axí mateix, té lo mèrit el nostre Miquel Pérez de computar-lo, ab los 
escritors que escrigueren elogis y excelències de la gran reyna de glòria, lo 
reverent pare Jaume Marracci, prebere de la congregació de clergues regulars 
de la Mare de Déu, perquè en lo appèndix a la Poliantea Mariana, que 
imprimí en Colònia Agripina lo any 1683, al foli 82, diu axí: «Michæl Perez, 
valentinus hispanus, proprio illius regni idiomate publicavit librum, quem in 
castellæ sermonem conservum, atque editum Hispalis se vidisse affirmat 
dominus Nicolaus Antonius in sua Bibliotheca Hispana, nempe: De la vida y 
excelencias de Nuestra Señora y de sus milagros, anno 1531, in folio. Sed 
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catalonica editio Barcinone facta est, anno 1495». Y açò és lo respectant a les 
memòries de l’autor. 

 Com veiem, recorda l'autoria de La imitació de Jesucrist, de la qual coneix, 

però, només la segona edició (València, 1491). Tanmateix les notícies sobre la 

VVM que arreplega són més inexactes. No sabem per què ni a partir de quina font 

pren els anys 1451 i 1463 com a dates d'impressió prèvies, dates a totes llums 

improbables, ja que encara no s'havia establert a València activitat impressora 

alguna, com poc versemblant és la hipotètica dedicatòria a Bernat Despuig, que no 

fou nomenat mestre de l'orde de Montesa fins a 1506. Cita les notícies 

bibliogràfiques de Nicolás Antonio sobre la impressió castellana feta a Sevilla en 

1531 per Juan Cromberger ([1696] 1788: 144) i  es fa ressò, així mateix, d'una 

notícia inclosa en l'obra d'Ippolito Marracci –i no Jaume, com cita–, Polyanthea 

Mariana (Colònia, 1684 –i no 1683–), on, en la pàgina huitanta-dos de 

l'«Appendix ad Bibliothecae Marianae»,170 que compila notícies bibliogràfiques 

sobre obres marianes, trobem una entrada que fa referència a la VVM, sembla que 

incorporada a partir de les notícies bibliogràfiques Nicolàs Antonio.171 Sobta, 

doncs, com, tot i que parla de dates d'impressió errònies, els comentaris que en fa 

reflecteixen la gran acollida que el volum tingué tant en català: «lo qual començà a 

córrer ab tanta estimació per la claredat de son estil, elegància en la prosa, doctrina 

de la Escriptura Sancta y afectes de devoció a la gran reyna de glòria, que 

mereixqué estampar-se no sols repetides voltes», com en castellà «Y encara 

mereixqué la aprobació de que·l traduhiren en castellana lengua». 

 Els paràgrafs següents se centren en l'anàlisi de l'obra: elogia la síntesi 

teològica que Peres realitza destacant la presència d'autoritats bíbliques amb què 

recolza les argumentacions, i destaca com a font de l'obra especialment els sermons 

de sant Vicent Ferrer, atribució que sobta, ja que, si bé és cert que en alguns punts 

                                                      
170 Ippolito Marracci (1684) compendia una ambiciosa obra en què inclou, en primer lloc, 

una mena d'enciclopèdia mariana, on indexa i defineix els conceptes teològics, 
referències i invocacions que s'han desenvolupat sobre la figura de Maria, i, en segon 
lloc, un apèndix bibliogràfic on aplega per ordre alfabètic els autors que han escrit obres 
dedicades a la Verge Maria. El títol complet de l'apèndix on es cita Peres duu el títol 
següent: «Accedit eiusdem authoris Appendix ad Bibliothecam Marianam in qua non 
pauci supra mille auctores, qui de SS. Deiparente scripsere, in prima eiusdem Marianae 
Bibliothecae editione, vel quia tunc nondum scripserant, vel quia tunc nondum inventi 
fuerant, praetermissi, cum recensione, operum continentur, & nonnulli jam ibi signati, 
accuratius consignantur. Prodeunt nunc primum, authore ad meliorem translato vitam, 
in lucem». 

171 Sembla, doncs, que l'obra de Miquel Peres era coneguda pels il· lustrats i bibliogràfs dels 
segles XVII i XVIII. També Carles Ros demostra la coneixença i admiració de la VVM 
de Miquel Peres en el seu Epítome del orígen y grandezas del idioma valenciano 
publicat a València en 1734 (Juan-Mompó 2002: 604).  
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s'hi poden esbrinar punts de confluència amb el gènere homilètic, en altres sembla 

evident que la influència la rep d'altres tipus d'obres de temàtica mariana que 

tractaven els mateixos tòpics, com veurem en el capítol següent, que dedicarem als 

possibles models de l'obra: 

Mes devallant ara a lo contengut en la narració històrica que conté la obra, en 
los gloriosos actes, virtuts y excel· lències de la sacratíssima Verge Maria, ha 
paregut posar davant los ulls del lector lo fonament que tenen les doctrines, 
alegories y exposicions [VIII] de la sancta escritura de què està enriquida la 
sua prosa, posant les notes en lo acabament de les planes, ab los sancts pares, 
autors clàssichs y altres escriptors que la mateixa doctrina segueixen o la 
confirmen o la ilustren, ab especialitat en la exposició de algun loch de la 
Sagrada Escriptura perquè lo lector no la estime arbitrària, ans bé li conste 
del ferm recolce hon se funda. 

 Y, per lo comú, en tota la obra segueix lo autor al gran pare sant Vicent 
Ferrer en la major part dels punts que toca de les grans excel· lències de la 
Verge Maria, perquè lavors los sermons del dit sanct, per lo espiritual profit 
de sa maravellosa doctrina, era lo libre en qui més a sovint es legia. Y ha 
paregut convenient notar-ho ara en general per no acréxer sobrat la obra en 
cascuna plana. Sia comprobació de lo desusdit lo que·n lo capítol 30 lo autor 
escriu de la palma que lo arcàngel sant Gabriel li donà a la sacratíssima 
Verge, denunciant-li la sua dichosa mort, y lo que ella, alta reyna, féu los tres 
darrers jorns de la sua vida. Perquè lo mateix es troba en lo sermó primer y 
segon de sant Vicent, In festo assumtionis. Y axí de les moltes altres alegories 
y profecies contengudes en la present obra. 

Sorprén que enlloc fa comentaris que vagen en detriment del contingut de 

l'obra, o que la perceba com una obra herètica o llunyana a l'ortodòxia, pel que tot 

sembla apuntar que no hi observa punts conflictius importants, tot i que sí hi 

introdueix algunes modificacions que no declara, especialment ampliacions o 

variacions doctrinals que completen el text original (Juan-Mompó 2007: 1433-

1434). El prevere fa, a més, un intent de localitzar moltes de les autoritats que 

Miquel Peres fa servir en el teixit del text i que no ha declarat; tracta de fer una 

mena d'edició crítica, que revisa i completa el text original. I així, amb aquesta 

mateixa voluntat, introdueix notes aclaridores sobre la llengua original del text, 

especialment sobre mots que considera en desús o poc comprensibles, pel que 

afegeix «los vocables moderns del modo que van entre parènthesis, per a 

explicació dels antichs e inteligència dels conceptes», i ho fa emparant-se en la 

necessitat de fer comprensible el text, recolzant la seua actuació en una sentència 

de sant Agustí:  

 
[IX] Per lo respectant a la lengua lemosina en què lo autor escriu, pot ser que 
al lector li parega plaenta, y la estime per eloqüent, breu, sentenciosa, suau y 
abundant per a pintar ab eloqüència les coses grans y excel· lents ab molta 
bellea y gràcia, no res menys que qualsevol altra, per lo que digué Horaci, en 
la poètica sua, que açò dependeix de arbitre: «Penes arbitrium est, et vis et 
norma loquendi». Emperò, se ha cuidat de anyadir a les paraules antigues y 
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desusades les corrents y noves, per a que lo concepte es comprenga, seguint 
la regla que dóna sant Agostí, libre I, capítol 2, De doctrina christiana: 
«Sermo debet esse sicut numus, cui publica forma est». Perquè si la moneda 
que no és coneguda no passa, la prosa ab paraules no enteses, ni se entén ni 
se explica. Y ningú (conclou sant Agostí) profereix paraules sinó per a 
declarar la sua pensa: «Nemo utitur verbis nisi aliquid significandi gratia». 
Ab què fonch necessari anyadir los vocables moderns del modo que van entre 
parènthesis, per a explicació dels antichs e inteligència dels conceptes. 

Y encara també pareixerà digne de l’assumpte lo lemosí idioma perquè no té 
pus menys que la lengua latina, per ço que, si lo papa Nicolau primer, 
escrivint a l’emperador [X] Miquel, diu: «Latina lingua inter cæteras in 
nomine Domini confitetur, quia Dominus noster Jesús Christus in gloria est 
Dei patris, et quæ cum hebrea atque græca in titulo Domini a reliquis 
discreta, insignem principatum tenens omnibus nationibus prædicat Jesum 
nazarenum, regem judæorum», volent dir que la latina lengua, axí com tingué 
loch ab la hebrea y grega en lo títol de la creu, axí també com elles és 
competent per a confessar la divinitat, glòria y regne de Jesuchrist. 

 En darrer lloc, altre dels punts interessants del pròleg el constitueix la 

defensa que fa de l'ús de la llengua catalana. Prèviament –com acabem de veure–, 

amb la citació d'autoritats, com Horaci, ha justificat la igualtat entre les llengües, 

per demostrar que no hi ha unes llengües més aptes que d'altres per a tractar 

matèries específiques, i, en els paràgrafs següents, recorda que el català fou la 

llengua emprada per sant Vicent Ferrer, perquè la considera legítima per al 

tractament de qüestions teològiques: 

 No res menys té per excel· lència la valenciana lengua, servint-li al gloriós 
apòstol sant Vicent Ferrer de instrument de l’Esperit Sanct per a la predicació 
del juhí final que li posà per càrrech nostre Senyor Déu Jesuchrist per a la 
conversió de les ànimes, ab tan gloriós fruit que no sols convertí entre juheus, 
infels y pecadors 140 mil ànimes, mes també predicant a diverses nacions en 
la sua valenciana lengua, y tal volta tenint auditori de 80 mil persones (com 
diu lo mestre Diago, libre 2, capítol 54, en la sua història), renovà Déu, en 
aquest gloriós sanct, lo miracle del do de lengües, concedit als sancts apòstols 
aprés la missió de l’Esperit Sanct, fent que l’entenguessen los grechs, 
alemans, sardos, úngaros, castellans, francesos y nacions diverses, [XI] sens 
perdre lo concepte de tan celestial doctrina, y oint-lo encara de part molt 
remota. Axí ho pondera ab propis termes (deixant altres autors per brevetat) 
lo prebere dom Felip Picinello, abad dels canonges lateranenses, en lo sermó 
de dit sanct, imprés en italiana lengua, y en la letina altra volta imprés lo any 
1697 en Kempten, ciutat imperial de Suèvia, dita per los romans 
Campodunum, hon parlant sens passió y per la veritat diu les següents 
paraules: «Erat Vincentio vox rotunde versatilis... Vox vere apostolica, seu 
renovans apostolica miracula; siquidem in uno solo idiomate valentino, 
scilicet articulata, et tamen ab omnibus passim nationibus græcis, germanis, 
sardis, hungaris, ægytiis viris, foeminis, senibus, pueris, litteratis pariter et 
idiotis, plene distincteque intellecta; vox quam merito dixeris tubam Spiritus 
Sanctus, organum sapientiæ infinitæ, fistulam divinitatis.» 

 Ab què si la valenciana lengua, posada en veu de sant Vicent (inmortal 
glòria de la sua pàtria), mereixqué ser clarí de l’Esperit Sanct, orgue de la 
sabiessa infinida e instrument músich de la divinitat per a treballar per la sua 
glòria, no pot ser res menys que gustosa y plaenta cosa legir les glòries y 
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excel· lències de la sacratíssima Verge Maria escrites en [XII] una de Déu tan 
afavorida lengua. Y encara es coneix lo bé que diu lo autor en lo pròlech 
següent, explicant a la senyora na Mompalaua altre dels motius de escriure la 
següent obra: «Que puix les vides de innumerables sancts en vulgar prosa se 
troben en tots los idiomes escrites, que la gloriosa vida de aquesta alta reyna 
del parahís, que és sancta sobre totes les sanctes, no deu ésser en la nostra 
valenciana lengua callada.» 

Hem reproduït la totalitat de les «Memòries» introductòries, perquè 

reflecteixen una interessant actitud ideològica vers la llengua catalana i, sobretot, 

en relació amb el que tractem en aquest apartat, vers les produccions medievals, en 

aquest cas, de caràcter religiós. Els principals motius que recolzen la seua actuació 

parteixen dels pressupòsits que enalteixen l'ús del català, atès que: considera 

aquesta llengua tan legítima com qualsevol altra, i que qualsevol altre tipus de 

judici respon a l'«arbitre» de cadascú; que és tan vàlida com el llatí per a articular 

texts teològics, com ho proven els escrits de sant Vicent Ferrer; i, en tercer lloc, que 

també és adequada per al tractament de temes mariològics. Aquest tipus d'apologia 

sobre l'ús de la llengua no és exclusiu del canonge Tomàs, sinó que s'emmarca dins 

la ideologia lingüística setcentista defensada per altres autors.172 La finalitat que 

motiva l'edició, sembla ser, doncs, la de difondre un text català medieval que gaudí 

d'una notable difusió i que encara podia ser d'interés per als lectors, pel que no 

aprecia punts conflictius rellevants que indiquen que l'obra podia no ser adequada o 

d'interés modificant només algunes qüestions puntuals.  És a dir, com hem dit adès, 

no sembla trobar cap indici d'heretgia  o de desviament de la doctrina catòlica 

ortodoxa, no hi fa cap referència, en un text que, com hem vist, havia estat prohibit. 

 Malauradament, pocs anys després d'aquesta edició l'obra fou destruïda per 

la Inquisició, i tornà a caure en l'oblit. Però aquesta edició ens fa reflexionar sobre 

el fet que en el segle XVIII no s'havia interromput totalment el contacte ni l'interés 

per la literatura medieval catalana, pel que encara hi devia haver un públic 

interessant en la lectura d'obres devotes i edificants en català.  

                                                      
172 Juan-Mompó (2007: 32) recorda com opinions semblants també les formulaven alguns 

apologistes des del segle XVI, com ara els historiadors i cronistes Pere Antoni Beuter, 
Martí de Viciana i Gaspar Escolano; en el XVII Joan Baptista Ballester; o, ja en el segle 
XVIII, Carles Ros. Sobre la qüestió remet a Pitarch (1972: 32, 38, 44, 48 i 62-63, 91). 
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2.5 Models i Fonts  

 Malgrat l'auge que presenta la literatura mariana al llarg de l'edat mitjana 

amb multitud de manifestacions de gèneres diversos (himnes, lloes, planys, 

miracles, etc.), les vides de Maria que hi trobem són escasses, si entenem com a 

vides els texts que segueixen els paràmetres que proposa Bengoechea (1984: 560), 

per al qual una vida de Maria és un relat independent més o menys ordenat dels 

esdeveniments principals de la seua biografia.173  

 Així, per exemple, en el Banco de dados das hagiografias ibéricas (Lopes 

2009) que indexa la producció hagiogràfica produïda en la península entre els 

segles XI-XIII,174 només cita una vida de Maria, el Liber Mariae, escrita pel frare 

franciscà Egidio de Zamora a les darreries del segle XIII.175 En el catàleg que 

Bengoechea enllesteix, en què enumera les vides de Maria impreses a la península 

(tant en llatí com en romanç), comprovem com la VVM de Miquel Peres és la vida 

de Maria pròpiament dita més antiga que s'hi inclou, ja que altres texts del segle 

XV que esmenta, com ara De Infantia Salvationis atribuït a Bernardo de Caravaca 

o la Vita Christi d'Isabel de Villena, són vides de Crist que inclouen també capítols 

relatius a la vida de Maria (Bengoechea 1984: 562-563). 

 Aquest és, de fet, un dels punts més interessants de l'obra de Miquel Peres: 

l'originalitat que comporta la construcció d'una biografia de Maria exempta a partir 

de la fusió i l'adaptació de materials de diferents tradicions precedents que han 

expressat la devoció mariana, ja que, com veurem tot seguit, no hi ha molts texts, 

ni en llatí ni en romanç, que ho facen.  

                                                      
173 «Nuestra norma es aceptar como Vida de la Virgen toda obra que exponga y considere 

no un dato particular ni un misterio singular aislado de María, sino el conjunto de su 
actuación y la evocación de la mayor parte de los misterios de su vida.» (Bengoechea 
1984: 560). Bengoechea deixa al marge del seu catàleg, a més, totes les altres 
biografies, com ara les vides de Crist o de Santa Anna. que inclouen només alguns 
episodis relacionats amb la figura de Maria, i que no constitueixen de cap manera, una 
biografia exempta de la Verge (Bengoechea 1984: 560). 

174 L'«Ensayo de un índice de la hagiografia hispánica medieval» de Baños (2003) no 
inclou vides de Crist ni de Maria. 

175 El Banco de dados das hagiografias ibéricas incorpora altre tipus d'escrits mariològics 
que no són exactament biografies. Consideren els textos mariològics en un sentit ampli: 
«são hagiografias que têm como personagem principal a Virgem Maria. Nesse grupo 
encontram-se vários tipos de relatos: podem narrar seu sofrimento perante as dores do 
Filho, o chamado planctus mariae, sua intercessão junto a ele (e também junto ao 
Diabo) pela salvaçao das almas de seus devotos, ou a realização de milagres» (Lopes 
2009: 184). Incorporen, doncs, escrits de temàtica mariana que excedeixen les vides, 
com ara planys, poesia laudatòria o col· leccions de miracles. Volem destacar que, dels 
12 items que inclouen relatius a la temàtica, sis són títols d'obres catalanes, mentre que 
tres són castellans i dos llatins.  



156 
 

 Aquesta mancança d’escrits s'entén si considerem que des dels inicis del 

cristianisme les reflexions teològiques sobre la Mare de Déu s'han subordinat a a 

d’altres més generals sobre Crist.176 De fet, és a partir d'aquesta relació amb Crist 

que cal entendre, per exemple, les proclamacions que es fan sobre Maria en els 

concilis dels primers cinc segles i que condicionen el culte que se'n seguí. El paper 

de Maria esdevingué fonamental en el procés de redempció per demostrar la 

humanitat de Jesús, però, tot just per manifestar la seua natura alhora divina, era 

necessari exalçar també la figura de la Mare de Déu, diferenciar-la de les altres 

dones. En primer lloc es proclamà la perpètua virginitat –després de la concepció, 

durant i després del part–, «entesa com un privilegi especial de Déu capaç de 

suspendre la llei natural de la reproducció» (Càmara 2010: 62), i, en segon lloc, es 

postulà que tal concepció i naixement només podien ser resultat d'un naixement 

diví, concedint-li el títol de Theotokos, 'mare de Déu'. No ha de sobtar, doncs, que 

en la majoria de les produccions escrites que tracten esdeveniments de la vida de 

Maria, aquests apareguen com a marc a la vida de Jesús, ja que els misteris de 

l'Encarnació i el Naixement de Crist, en què Maria hi intervé de manera central, 

estan estretament relacionats.  

 Les manifestacions escrites que sorgeixen al voltant de la figura de Maria 

són resultat de l'evolució del seu culte i dels corrents espirituals característics de 

cada període. El culte inicial que es desenvolupà derivà, tal i com hem vist adés, de 

la seua condició de Verge, i a aquesta consideració s'afegí a poc a poc, un 

component moral. Maria, lliure del pecat original, havia concebut sense inclinació 

al pecat ni a la concupiscència, i esdevingué al llarg de l'edat mitjana un model de 

castedat a imitar. A més, al mateix temps que s'articulà el binomi Adam-Crist, 

establert per sant Pau, es desenvolupà de manera paral·lela el d'Eva-Maria, i davant 

la desobediència i incredulitat d'Eva, es proposava l'obediència i la fe de Maria.  

 Aquesta dimensió moralitzadora, per la qual Maria no es percep només 

com la mare del Crist, sinó com un model de vida a imitar, es generalitza en els 

escrits marians al llarg de l'edat mitjana. Al segle XIII, especialment a partir de la 

pietat emotiva desenvolupada pel franciscanisme, es dedica una major atenció a la 

caracterització més humana de Maria, que serà percebuda com una dona humil, 

pobra, dolça, delicada, discreta i dòcil, és a dir, un model de dona que 

exemplificava l'ideal femení de l'ètica catòlica (Warner 1991: 247), i les virtuts que 

                                                      
176 «Fino verso gli ultimi anni del IV secolo o gli inizi del V, Maria era vista e considerata 

unicamente in funzione del Cristo, e solo in epoca più tardiva i Padri incominciarono ad 
intrevere le questioni che pongono la Vergine in rapporto con gli essere umani» 
(Gambero, 2001: 8). 
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se li atribuïen definien les conductes que havia de tenir la dona.  

 D'altra banda, el paper d'intercessora en el procés de salvació, la facultava 

com a protectora i defensora de la humanitat davant Déu, i aquesta veneració com a 

advocada i mitjancera dels pecadors serà un dels motors principals de moltes de les 

produccions literàries marianes, especialment aquelles de tarannà més popular. Des 

de ben aviat sovintegen els relats que presenten la Mare de Déu com una 

administradora de les gràcies divines, a la qual pecadors i devots fidels recorren a 

la recerca de consol i ajut en moments de perill i dificultats. 

 Aquests tres aspectes: Maria plena de gràcies, i per tant, Verge i Mare de 

Déu; Maria ideal moral de perfecció; i Maria intercessora entre Déu i els devots, 

són alguns dels paràmetres que trobarem en major o menor mesura en les 

produccions marianes medievals, i el text de Peres constitueix un exponent 

representatiu que sintetitza tots tres vessants.  

 La literatura religiosa medieval, independentment de la forma externa, que 

tracta d'adaptar-se als gusts estètics de cada època, i de la paulatina evolució dels 

corrents espirituals, presenta de fons el mateix propòsit doctrinal: difondre el 

missatge evangèlic, cosa per la qual hi ha una tendència a la repetició dels mateixos 

tòpics i conceptes, i a l'aprofitament sistemàtic de materials precedents, fet que 

dificulta notòriament la identificació d'unes fonts concretes (Hauf 2004: 255). Però, 

tot i que les reflexions teològiques sobre la Mare de Déu al llarg de l'edat mitjana 

puguen semblar força estàtiques a conseqüència de la dependència de les autoritats 

o del desenvolupament del mètode escolàstic, l'evolució de la devoció mariana és 

constant, i adquireix noves interpretacions i matisos que donen com a resultat 

produccions escrites ben diverses. 

 En aquest univers de manifestacions devotes que proliferen arreu d'Europa 

durant segles, és difícil, per no dir gairebé impossible, esbrinar quines són les fonts 

exactes que Miquel Peres fa servir en la gènesi de l'obra. El culte marià parteix de 

fonts complementàries a l'evangeli desenvolupades al llarg dels segles, i són 

incomptables els texts que han tractat els misteris, els dogmes, la celebració de les 

festivitats dins el cicle litúrgic, els miracles, etc., normalment reelaborant materials 

anteriors i adaptant-se a l'espiritualitat i a la devoció de cada moment històric. 

Iniciem, doncs, ací, un apartat que traça un breu recorregut per l'evolució de les 

principals manifestacions del culte marià que han estat decisives en la configuració 

de la seua biografia, des del seu origen bíblic i apòcrif, fins a acostar-nos a les 

obres gairebé contemporànies de Peres que han pogut influir en la gènesi de la 

VVM. El nostre objectiu no és tant el de localitzar les possibles obres concretes 
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que han estat fonts directes, com el de situar la seua producció dins els corrents que 

han tractat d'alguna manera la temàtica de la vida de Maria i que han pogut influir 

Peres a l'hora de la composició, per valorar la dependència i l'originalitat que la 

VVM presenta en relació, i per tractar d'esbrinar quina és la finalitat a què respon 

una obra d'aquestes característiques en les coordenades culturals i espirituals en 

què s'emmarca. 

 

2.5.1 Evangelis canònics i evangelis apòcrifs: el germen del culte marià 

 Els orígens remots de qualsevol manifestació mariana cal cercar-los en els 

evangelis canònics i apòcrifs. I el nostre text no és cap excepció. Els episodis 

centrals de la VVM de Peres no deixen de ser ampliacions dels motius que trobem 

ja en els texts primigenis. La presència de Maria en els evangelis i en els primers 

escrits de l'Església és força puntual i limitada, i aquesta és probablement la causa 

per la qual al llarg dels segles els autors cristians li han dedicat una atenció especial 

per tractar de complementar la informació continguda en el relat evangèlic.  

 En l'evangeli de sant Marc, base dels evangelis de sant Lluc i sant Mateu, 

només s'esmenta la mare de Jesús dues vegades, en episodis que tenen lloc en el 

període de la vida pública de Crist: quan davant del requeriment dels seus familiars 

respon que la seua família són aquells que segueixen la voluntat de Déu (Mc 3, 31-

35)177 i quan els veïns qüestionen la validesa de la seua doctrina en reconéixer-lo 

com un veí de la contrada (Mc 6, 2-3).178 

 Els evangelis de sant Mateu i sant Lluc aporten més referències. Mateu 

l'esmenta en els moments de la concepció i el naixement de Jesús (Mt 1, 18-25),179 

                                                      
177 «Et venit mater eius et fratres eius, et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum. / Et 

sedebat circa eum turba, et dicunt ei: “Ecce mater tua et fratres tui et sorores tuae foris 
quaerunt te”. / Et respondens eis ait: “Quae est mater mea et fratres mei?” Et 
circumspiciens eos, qui in circuitu eius sedebant, ait: “Ecce mater mea et fratres mei. 
Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est.”.» 

178 «Et facto sabbato coepit in synagoga docere: et multi audientes admirabantur in doctrina 
eius, dicentes: Unde huic haec omnia? Et quae est sapientia, quae data est illi: et virtutes 
tales, quae per manus eius efficiuntur./ Nonne hic est faber, filius Mariae, frater Iacobi, 
et Joseph, et Iudae, et Simonis? Nonne et sorores eius hic nubiscum sunt? Et 
scandalizabantur in illo».  

179 Christi autem generatio sic erat: Cum esset desponsata mater eius Maria Joseph, 
antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto. / Joseph autem vir 
eius cum esset iustus, et nollet eam traducere, voluit occulter dimittere eam. / Haec 
autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens: Joseph fili 
David, noli tiemere accipere Mariam coniugem tuam: quod enim in ea natum est, de 
Spiritu Sancto est. / Pariet autem filium: et vocabis nomen eius Jesum: ipse enim 
salvum faciet populum suum a peccatis eorum. / Hoc autem totum factum est, ut 
adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem: / Ecce virgo in utero 
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en la visita i l'adoració dels reis d'Orient (Mt 2, 11),180 en la fugida a Egipte després 

de la publicació del decret d'Herodes (Mt 2, 13-15)181 i en el retorn, anys després, a 

Israel (Mt 2,20).182 I més endavant, ja en la vida adulta de Jesús, la tornem a veure 

en els episodis narrats per Marc (Mt 12, 46-50,183 Mt 13, 54-56).184.  

 L'evangeli de sant Lluc és el que arreplega més episodis relacionats amb 

Maria, fet que la devoció popular ha interpretat com la conseqüència natural d'una 

relació més estreta entre la Verge i aquest deixeble.185 L'evangeli de sant Lluc, que 

gaudeix d'un nivell d'elaboració major que els anteriors, destaca a més, com apunta 

Càmara (2010: 19) «per ser l'evangelista que fa parlar Maria amb protagonisme i 

                                                                                                                                       
habebit, et pariet filium: et vocabunt nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum 
Nobiscum Deum./ Exsurgens autem Joseph a somno, fecit sicut praecepit ei angelus 
Domini, et accepit coniugem suam. Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum 
primogenitum: et vocabit nomen eius Jesum.  

180 Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre eius, et procidentes 
adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et 
myrrham. 

181 Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens: Surge, et 
accipe puerum et matrem eius et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. 
Futurum est enim ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum. / Qui consurgens 
accepit puerum et matrem eius nocte, et secessit in Aegyptum: / et erat ibi usque ad 
obitum Herodis: ut adimpleretur quod victum est a Domino per prophetam dicentem: Ex 
Aegypto vocabi filium meum.  

182 Dicens: surge, et accipe puerum, et matrem eius, et vade in terram Israel: defuncti sunt 
enim qui quaerebant animam pueri.  

183 Adhuc eo loquente ad turbas, ecce mater eius et fratres stabant foris, quaerentes loqui ei. 
/ Dixit autem ei quidam: Ecce mater tua, et fratres tui foris stant quarentes te. / At ipse 
respodens dicenti sibi, ait: Quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? / Et extendens 
manum in discipulos suos, dixit: Ecce mater mea, et fratres mei. Quicumque enim 
fecerit voluntatem Patris mei, qui in caelis est ipse meus frater, et soror, et mater est.  

184 Et veniens in patriam suam, docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur et 
dicerent: Unde huic sapientia haec, et virtutes? / Nonne hic est fabri filius? Nonne mater 
eius dicitur Maria, et fratres eius, Iacobus, et Joseph, et Simon, et Judas? / et sorores 
eius, nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista?  

185 Tradicions populars consideraven que Maria revelà directament a sant Lluc els episodis 
sobre la infantesa de Jesús (Warner 1991: 28). De fet, molts textos devocionals 
medievals que tracten la vida de la verge Maria fan referència a la relació que 
mantingué amb sant Lluch. Per exemple, als relats contemplatius del segle XIV 
compilats a les Històries i Contemplacions (Armengol 1906), hi trobem referències a 
aquesta creença popular que presenta sant Lluc com el capellà de la Verge: «E per 
aquesta raó tots dias e lo demés dehia la missa sant Luch a la gloriosa verge Maria.[...] 
E en aquesta manera sant Luch fou clergua e capellà de la gloriosa verge Maria e 
avangelista de Jesuchrist.» (Arronis & Mas 2012: 176). Altres textos, com ara el Flos 
sanctorum romançat, esmenten sant Lluc com el pintor de la Mare de Déu. Al respecte 
Càmara (2010: 99) comenta: «Hi ha la tradició llegendària que la la Mare de Déu de 
Montserrat fou obra de sant Lluc. I el capítol dedicat a sant Gregori en el Flos 
sanctorum romançat diu: “féu en la dita professó portar una ymatge de nostra Dona 
sancta Maria que és encara en Roma, a sancta Maria Major, la qual ymatge féu sanct 
Luch, qui era metge e pintor, a semblança de la Verge Maria en totes coses”». 
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independència», com podem comprovar en l'Anunciació (Lc 1. 26-38)186 i en la 

visitació a santa Isabel (Lc 1, 39-56),187 on Maria mostra el seu tarannà humil i 

manifesta la seua voluntat al servei del pla diví, o en l'episodi del retrobament del 

fill al temple de Jerusalem (Lc 2, 48-49),188 on queda palés el seu amor maternal, 

en mostrar la preocupació pel fill perdut. Altres esdeveniments que trobem en 

l'evangeli de sant Lluc són l'adoració dels pastors en el pessebre (Lc 2, 8-20),189 on 

                                                      
186 In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaeae, qui 

nomen Nazareth, /ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo 
David, et nomen virgins Maria. / et ingressus angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: 
Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. / Quae cum audisset, turbata est in sermone 
eius, et cogitavat qualis esset ista salutatio. / Et ait angelus ei: ne timeas Maria, invenisti 
enim gratiam apud Deum: / ecce concipies in utero, et paries filium, et vocavis nomen 
eius Iesum: / hic erit magnus, et Filius Altissimi vocavitur, et dabit illi Dominus Deus 
sedem David patris eius: et regnavit in domo Iacob in aeternum, / et regni eius non erit 
finis. / Dixit autem Maria ad angelum: Quomodo fiet istud, quoniam virum non 
cognosco? / Et respondens angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus 
Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascitur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. 
/ Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua: et hic mensis 
sextus est illi, quae vocatur sterilis: / quia non erit impossibile apud Deum omne 
verbum. / Dixit autem Maria: ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et 
discessit ab illa angelus. 

187 Exsurgens autem Maria in diebus illis abii in montana cum festinatione, in civitatem 
Iuda: / et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabeth. / Et factum est ut audivit 
salutatationem Mariae Elisabeth, exsultavit infans in utero eius: et repleta est Spiritu 
Sancto Elisabeth: / et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu inter mulieres, et 
benedictus fructus ventris tui. / Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me? / 
Ecce enim tu facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exsultavit in gaudio infans 
in utero meo. / Et beata, quae credidisti, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt tibi a 
Domino. / Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum: / Et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. / Quia respexit humilitatem ancillae suae: Ecce enim ex hoc 
beatam me dicent omnes generationes. / Quia fecit mihi magna qui potens est: et 
sanctum nomen eius. / Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. / 
Fecit potentiam in brachio suo: Dispersit superbos mente cordis sui. / Deposuit potentes 
de sede, Et exaltavit humiles. / Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes. / 
Suscepit Israel puerum suum, Recordatus misericordiae suae. / Sicut locutus est ad 
patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. / Mansit autem Maria cum illa quasi 
mensibus tribus et reversa est in domum suam.  

188 Et videntes admirati sunt. Et dixit Mater eius ad illum: “Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce 
pater tuus et ego dolentes quaerebamus te”. / Et ait ad illos: “Quid est quod me 
quaerebatis? Nesciebatis quia in his, quae Patris mei sunt, oportet me esse? ”.  

189 Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super 
gregem suum. / Et ecce angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit 
illos, et timuerunt timore magno. / Et dixit illis angelus: “Nolite timere; ecce enim 
evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, /quia natus est vobis hodie 
Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. / Et hoc vobis signum: invenietis 
infantem pannis involutum, et positum in praesepio”. / Et subito facta est cum angelo 
multitudo militiae caelestis laudantium Deum, et dicentium: / “Gloria in altissimis Deo, 
et in terram pax in hominibus bonae voluntatis”. / Et factum est, ut discesserunt ab eis 
angeli in caelum, pastores loquebantur ad invicem: “Transeamus usque Bethlehem, et 
videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis”. / Et venerunt 
festinantes, et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio. / Videntes 
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es presenta Maria com un testimoni coneixedor dels misteris divins, que contempla 

l'escena meditant-la i custodiant-la en el seu cor, o la presentació de Jesús al temple 

(Lc 2, 22-38),190 on Simeó li anuncia els dolors que travessaran el seu cor. Lluc, a 

més, com Marc i Mateu, també fa referència al passatge en què Jesús compara els 

seus deixebles amb la seua família (Lc 8. 19-21)191.  

 El darrer evangeli, el de Joan, mai esmenta la Mare de Déu pel seu nom, i 

no reprodueix cap dels esdeveniments esmentats en els altres evangelis. L'evangeli 

de sant Joan, tanmateix, situa Maria en moments diferents de la vida de Jesús, com 

ara a l'inici de la vida pública, en les bodes de Cannà, per intercessió de la qual 

Jesús obrarà el miracle del vi (Jn 2, 1-10),192 com en els darrers moments de la 

                                                                                                                                       
autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc. / Et omnes qui 
audierunt, mirati sunt: et de his quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. / Maria autem 
conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo. / Et reversi sunt pastores 
glorificantes et laudantes Deum in omnibus, quae audierant et viderant, sicut dictum est 
ad illos.  

190 Et postquam impleti sunt dies purgationis eius secundum legem Moysi, tulerunt illum in 
Hierusalem ut sisterent eum Domino, / sicut scriptum est in lege Domini: “Quia omne 
masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur”, / et ut darent hostiam 
secundum quod dictum est in lege Domini par turturum, aut duos pullos columbarum. / 
Et ecce homo erat in Ierusalem, cui nomen Simeon, et homo iste iustus et timoratus, 
exspectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo. / Et responsum acceperat 
ab Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. / Et 
venit in Spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Iesum parentes eius, ut facerent 
secundum consuetudinem legis pro eo, / et ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit 
Deum, et dixit: / “ Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in 
pace, / quia viderunt oculi mei salutare tuum, / quod parasti ante faciem omnium 
populorum, / lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel ”. / Et erat 
pater eius et mater mirantes super his, quae dicebantur de illo. / Et benedixit illis 
Simeon, et dixit ad Mariam matrem eius: “Ecce positus est hic in ruinam, et 
resurrectionem multorum in Israel, et in signum, cui contradicetur: et tuam ipsius 
animam pertransiet gladius ut revelentur ex multis cordibus cogitationes”. / Et erat Anna 
prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser. Haec processerat in diebus multis, et vixerat 
cum viro annis septem a virginitate sua; et haec vidua usque ad annos octoginta 
quattuor: quae non discedebat de templo, ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac 
die. / Et haec, ipsa hora superveniens, confitebatur Deo: et loquebatur de illo omnibus, 
qui exspectabant redemptionem Israel. 

191 Venerunt autem ad illum mater et fratres eius, et non poterant adire eum prae turba. / Et 
nuntiatum est illi: “Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te videre”. / Qui 
respondens dixit ad eos: “Mater mea et fratres mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt et 
faciunt”.  

192 Et die tertia nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et erat mater Iesu ibi. / Vocatus est 
autem, et Iesus, et discipuli eius ad nuptias. / Et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum: 
“Vinum non habent”. / Et dicit ei Iesus: “Quid mihi et tibi, mulier? Nondum venit hora 
mea”. Dicit mater eius ministris: “Quodcumque dixerit vobis, facite”. / Erant autem ibi 
lapideae hydriae sex positae secundum purificationem Iudaeorum, capientes singulae 
metretas binas vel ternas. / Dicit eis Iesus: “Implete hydrias aqua”. Et impleverunt eas 
usque ad summum. / Et dicit eis Iesus: “Haurite nunc, et ferte architriclino”. Et tulerunt. 
/ Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, 
ministri autem sciebant, qui haurierant aquam, vocat sponsum architriclinus / et dicit ei: 
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Passió, al peu de la creu, quan Jesucrist li encomana a Joan que en tinga cura (Jn 

19, 25-27).193 L'envageli de Joan, doncs, enceta, com ha destacat Warner (1991: 38-

39) un nova dimensió en la devoció de Maria, ja que mostra el seu tarannà lleial i 

compassiu com també la proximitat amb Crist, fet que permetrà considerar-la 

intercessora entre Déu i els fidels. 

 En últim lloc, després dels evangelis, el Llibre dels Fets dels Apòstols, 

segona part de l'evangeli de sant Lluc, situa la mare de Déu participant en la vida 

de les primeres comunitats cristianes (Ac 1, 14).194 I en la Carta de sant Pau als 

Gàlates (Ga 4, 4),195 sant Pau fa referència a la mare de Déu per recordar que la 

natura de Jesús també és humana.196  

 Aquests breus episodis que esmenten la figura de Maria, doncs, 

constitueixen la base canònica de la biografia de la Mare de Déu i els fonaments de 

la caracterització del personatge en la tradició apòcrifa successiva. La literatura 

posterior, doncs, tractarà d'entrellaçar aquestes notícies que arrepleguen els 

evangelis i que abracen des de la concepció i el naixement de Jesucrist, fins a la 

vida de les primeres comunitats després de l'Ascensió, i configurarà a poc a poc la 

biografia de la Mare de Déu, on s'afegiran, com veurem tot seguit, altres episodis 

que completaran les santes escriptures. Al mateix temps que anirà forjant-se 

l'esquema biogràfic, s'aprofundirà en la caracterització del seu tarannà, que es 

dibuixarà, seguint les traces que es desprenen de les notícies evangèliques, cada 

vegada més humil i misericordiós, lliurat al servei del pla diví de la salvació 

humana; s'incidirà en la seua compassió maternal, dedicada a la vetla del fill i en 

conseqüència, en el seu paper d'intercessora dels necessitats; es destacarà el vessant 

contemplatiu i il·luminat que la mostra coneixedora i partícip dels misteris sagrats, 

i es subratllarà el paper evangelitzador que duu a terme en les primeres comunitats 

cristianes.  

 La configuració dels evangelis canònics fou un procés lent que començà en 

                                                                                                                                       
“Omnis homo primum bonum vinum ponit et, cum inebriati fuerint, tunc id, quod 
deterius est; tu autem servasti bonum vinum usque adhuc”.  

193 Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius, et soror matris eius, Maria Cleophae, et 
Maria Magdalene. / Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem, quem 
diligebat, dicit matri suae: “Mulier, ecce filius tuus”. / Deinde dicit discipulo: “Ecce 
mater tua”. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.  

194 “Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria matre 
Iesu et fratribus eius.”. 

195 “At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum factum ex muliere, factum sub 
lege”. 

196 Marina Warner (1991: 23) recorda que aquesta afirmació sobre la Mare de Déu és la 
referència més primerenca que ens arriba sobre la mare de Jesús, ja que la carta data 
probablement del 57 d.C. 



163 
 

el segle II i no conclogué completament fins al segle IV. En un primer moment 

l'interés principal de la imminent comunitat cristiana fou el de preservar i divulgar 

el missatge i la doctrina de Jesús, però progressivament augmentà l'interés per la 

seua dimensió més històrica, i proliferaren altres texts que també recollien notícies 

sobre la vida de Jesús i de la seua mare, que finalment no s'inclogueren dins de la 

versió canònica definitiva de la Bíblia,197 ja que el període en què van ser creats, a 

partir del segle II, es va interpretar com a massa llunyà per reportar de manera 

fiable el missatge i els fets de Jesús de Natzaret.198 Sorgeixen així els evangelis 

apòcrifs. Puig (2008: 43) argumenta que un dels possibles motors que promogué la 

creació dels evangelis apòcrifs fou la lectura comunitària dels evangelis sinòptics al 

si de les primeres comunitats, i de la constatació, en conseqüència, de les 

mancances que s'hi observaven. Warner (1991: 55), en aquest mateix sentit, destaca 

la necessitat dels primers cristians de completar amb paràgrafs els sintètics 

passatges evangèlics. Així, comprovem com des del primer moment hi ha un 

interés especial pels moments més significatius de la vida de Jesús, com ara el 

naixement i la passió, mort i posterior resurrecció, com també pels personatges més 

propers que l'envoltaren, com ara Maria i Josep. Els autors dels apòcrifs, doncs, 

«donen resposta al desig d'un poble, vivament sentit, i per això no és d'estranyar 

que els evangelis apòcrifs més populars se situïn en aquest registre» (Puig 2008: 

43).  

 Amb tot, alguns dels evangelis apòcrifs van ser tinguts en alta consideració 

en l'Església primitiva, atés que depenien directament dels canònics i sorgiren amb 

la finalitat de proporcionar als fidels una major informació sobre els personatges 

que envoltaren la figura de Jesús. És el cas dels evangelis apòcrifs que ens 

ocuparan tot seguit i que incorporaven informació addicional sobre la biografia de 

la Mare de Déu. Aquests primers texts inauguraran dos cicles temàtics: un primer 

centrat, sobretot, en el naixement i joventut de Maria, en l'interval temporal que 

abraça des de la concepció i el seu naixement fins a la nativitat de Jesús i els 

episodis miraculosos que l'acompanyaren; i un segon que se centrarà en els darrers 

anys de la vida de la Mare de Déu, en la seua mort i l'assumpció als cels.  
                                                      
197 «En el món cristià antic un text esdevé canònic quan al seu voltant es forja un consens 

col· lectiu, un estat d'opinió i de convicció sobre el seu caràcter d'inspirat: un text arriba 
a ser canònic perquè el conjunt de les esglésies cristianes comparteixen la certesa que 
aquelles paraules són revelació divina, fruit de l'Esperit Sant, que han estat trameses 
pels apòstols i que reflecteixen adequadament la fe de l'Església». (Puig 2008: 20) 

198 Alguns apòcrifs, però, com ara el Protoevangeli de Jaume, del que ens ocuparem tot 
seguit, apareixen a les darreries de la primera centúria, i al llarg de la segona foren 
acceptats i comentats pels primers exegetes cristians, com Orígenes i Clement 
d'Alexandria; però, malgrat la seua antiguitat, mai no va estar inclòs en el cànon, i va 
estar rebutjat pel decret Galasià a les darreries del segle V (Warner 1991: 55). 
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 L'anomenat Protoevangeli de Jaume enceta la nòmina d'apòcrifs sobre la 

vida de Maria. Sorgeix probablement al tombant del segle II per la necessitat 

d'omplir els buits dels capítols 1 i 2 de Marc i Lluc, els anomenats «evangelis de la 

infància» i com a resposta a les primeres polèmiques dels cristians contra els jueus 

sobre l'origen de Jesús, que alguns sectors jueus consideraven resultat de l'adulteri 

de Maria amb un soldat romà (Puig 2008: 198). El text constitueix el primer intent 

de construir una vida de Maria que donara resposta als dubtes i anhels dels fidels. 

Per primera vegada es narra la concepció miraculosa de la Mare de Déu, i 

coneixem la història dels seus pares, Joaquim i Anna; s'hi aporten dades sobre la 

seua infantesa, com ara que fou presentada al temple, on hi visqué fins als dotze 

anys, quan els sacerdots determinaren concertar-li un matrimoni. S'explica per 

primera vegada, així mateix, l'origen providencial de la seua unió amb Josep 

mitjançant el prodigi de la verga florida. Completa el relat de l'evangeli de Lluc, 

afegint detalls narratius a l'anunciació de l'àngel i a la visita a sa cosina Isabel, i 

l'evangeli de Mateu (Mt 1, 19-25), en què es fa referència als dubtes de Josep. 

Aquest episodi es relata molt detingudament, incloent-hi proves que permeten 

afirmar la innocència de Maria davant els sacerdots del temple, cosa que prova que 

un dels objectius del relat era, precisament, el de defensar la gravidesa miraculosa 

de Maria. Continua narrant el viatge a Betlem, i el naixement de Jesús –localitzat 

per primera vegada en una cova–, on Maria és assistida per unes llevadores que 

comproven la seua perpètua virginitat després del part. Es narra així mateix 

l'adoració dels reis i la mort dels innocents seguint de prop l'evangeli de Mateu (2, 

12-16), i clou amb la fugida d'Elisabet i Joan el Baptista a la muntanya per evitar la 

mort de l'infant, mentre que Zacaries (convertit en l'apòcrif en el gran sacerdot del 

Temple) és assassinat per Herodes. Se segueix, doncs, una nova elecció del 

sacerdot del temple, i serà elegit Simeó, al qual l'Esperit Sant revela que no morirà 

sense veure el Messies, de manera que es torna a enllaçar amb els personatges 

esmentats a l'evangeli (Lc 2, 25-32).  

 Comprovem, llavors, com l'autor de l'apòcrif pren com a punt de partida els 

fets narrats als evangelis canònics –que segueix força fidelment– i afegeix altres 

esdeveniments que complementen la narració evangèlica i recolzen la doctrina que 

se'n desprén, especialment la referent a la virginitat de Maria. Els episodis que 

afegeix semblen ser de procedència heterogènia; alguns semblen tenir com a base 

els llibres de l'Antic Testament, com ara els episodis en què es tracta l'esterilitat de 

santa Anna, mare de Maria, i la promesa de consagrar el fruit del seu ventre a Déu 

(inspirat en la història de l'estèril Anna , muller del profeta Samuel (1Sm 1, 1-18), 

el procés de l'elecció d'un marit per a Maria (basat en Nm 17, 16-28), o el judici per 
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suposat adulteri (inspirat en Nm 5, 11-31). D'altra banda, també s'endevina la 

influència de la literatura popular antiga i de relats de procedència oral que s'havien 

generat, probablement, a partir dels dubtes sorgits al voltant d'alguns misteris. És 

fàcil pensar, doncs, que la història de les parteres que assisteixen Maria i 

garanteixen llur virginitat tinga un origen més popular (Puig 2008: 197). 

 El Protoevangeli de Jaume va tenir una notable difusió i acceptació tant en 

l'església d'Orient com, posteriorment, en la d'Occident, on, en el primer quart del 

segle VII, va ser reelaborat. La versió resultant, que compta amb la influència 

d'altres texts apòcrifs, és el que coneixem com l'evangeli de Pseudo-Mateu. Aquest 

apòcrif es dividia en dues parts clarament diferenciades:199 una primera dedicada al 

naixement i infantesa de Maria, i per tant, propera al Protoevangeli de Jaume, i una 

segona part dedicada a la infantesa de Jesús, part que pren com a base principal 

l'apòcrif Evangeli de Tomàs (s. II). El resultat és un text que no és una simple 

traducció; l'autor anònim «aporta clarificacions als originals que tradueix, amplia 

les tradicions que contenen i introdueix desenvolupaments propis que magnifiquen 

el caràcter prodigiós i, per tant, popular de moltes escenes» (Puig 2008: 258).  

 Entre els afegits de l'evangeli de Pseudo-Mateu, ens semblen especialment 

interessants, per la continuïtat literària i artística que se n'ha després, aquells que 

farceixen una descripció més detallada sobre els fets de la vida de Maria. Molts 

d'aquests afegits provenen, probablement, dels comentaris que feren els pares de 

l'Església en els primers segles al voltant dels misteris de Maria. Així, per exemple, 

mentre que el Protoevangeli de Jaume dedica unes breus notes a referir la vida de 

Maria en el temple,200 en l'evangeli de Pseudo-Mateu es descriu amb major detall la 

vida santa que seguia,201 relat que s'inspira en la Regla de sant Benet basada en el 

                                                      
199 De fet, els manuscrits més antics que es conserven del text presenten com a títol Llibre 

del naixement de santa Maria i de la infància del Salvador, que fan clara referència a 
les dues parts temàtiques que integren el text. Sobta que aquest títol encara el trobarem 
en textos coetanis a Miquel Peres, com ara en l'obra de Bernardo de Caravaca: Liber 
infantia salvatoris, versió castellana de les Meditationes vitae Christi publicada a les 
darreries del segle XV (1493). 

200 «Maria vivia en el temple del Senyor com una coloma, i rebia l'aliment de mans d'un 
àngel» (Puig 2008: 208). 

201 «Maria era l'admiració de tot el poble. A tres anys caminava amb un pas tan segur, 
parlava perfectament i es donava amb tant de fervor a la lloança de Déu que ningú no 
l'hauria considerada una nena […] Era assidua a la pregària. […] Es dedicava a treballar 
la llana […]. S'havia fixat aquesta regla de vida: des del matí fins a les nou es dedicava 
a la pregària; de les nou a les tres de la tarda s'ocupava en la feina de teixir; de les tres 
endavant tornava una altra vegada a les pregàries fins que l'àngel del Senyor se li 
apareixia i li donava l'aliment amb les pròpies mans. […] Ningú no la va veure mai 
aïrada ni la sentí mai parlar malament dels altres. […] Es lliurava constantment a la 
pregària i a l'estudi de la Llei i tenia cura que cap de les seves companyes no proferís ni 
una sola paraula ofensiva, no esclafís de riure o no es mostrés injuriosa i superba contra 
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precepte d’«ora et labora», pel que Maria esdevé un model de perfecció 

monàstica.202 Així mateix, en l'episodi de les esposalles, s'al·ludeix de manera 

explícita al desig de Maria de complir el vot de virginitat, qüestió que era estada 

promoguda en alguns escrits patrístics (Puig 2008: 273), causa que justifica la 

consulta providencial que fan els sacerdots sobre el destí de Maria.203  

 L'Evangeli de Pseudo-Mateu acoloreix la narració amb esdeveniments de 

caire meravellós, que semblen provenir de fonts més populars, com ara els fets 

prodigiosos que s'esdevenen durant la fugida a Egipte i que volen evidenciar la 

natura divina de Jesús des que era un infant: les feres s'amanseixen per adorar 

Jesús; una palmera s'inclinà per satisfer la gana de la sagrada família amb els seus 

fruits i la set traient aigua de les seues arrels; el camí s'escurçà per fer-los arribar en 

només un dia a la seua destinació, etc.204 També hi inclou esdeveniments inspirats 

en el Vell Testament que reforcen la identificació de Jesús amb el messies anunciat 

en les Sagrades Escriptures, com ara quan a l'entrada d'Egipte els ídols que es 

veneraven cauen a terra, segons s'havia anunciat en el Vell Testament (Sl 115, 4-7; 

Is 19, 1; Sl 97, 9).  

 L'evangeli de Pseudo-Mateu va tenir una continuïtat molt prolixa,205 i les 

dues parts que l'integraven van ser objecte de noves reelaboracions a l'Occident: la 

primera part, centrada exclusivament en la vida de Maria, conegué al voltant del 

segle IX206 una nova reelaboració que es conegué com Libellus de Nativitate 

Sanctae Mariae o De Nativitate Mariae,207 i la segona, centrada en la infatesa de 

                                                                                                                                       
alguna de les seves iguals. […] Cada dia s'alimentava només del menjar que rebia de 
mans de l'àngel i repartia entre els pobres l'aliment que li donaven els sacerdots.[...]» 
(Puig 2008: 271-272).  

202 «au cours de la période postpatristique, qu'il faut placer l'origine du Pseudo-Matthieu. 
Un auteur inconnu, sensible au charme de ces histoires, désormais taxées d'apocryphes 
par les austères docteurs de l'Églesie et par le Décret de Gélase, et imprégné par ailleurs 
de l'image de Marie come modèle des vierges et exemple de la vie monastique [...]» 
(Beyers 1997: 10). Vegeu amb més detall a Beyers (1997: 51-59). 

203 «Maria, però, ha estat l'única que ha descobert una nova manera de plaure a Déu, en fer-
li la prometença de restar verge. Per això em sembla que, mitjançant la consulta que 
farem a Déu i la resposta que n'esperem, podrem saber a quin home haurem de donar-la 
en custòdia» (Puig 2008: 274). 

204 «Ces miracles servent à démontrer la puissance divine de l'enfant, dont bénéficie la 
sainté famille et que reconnaissent également le monde des animaux et le monde des 
païens. Plusieurs de ces prodiges sont connus dans la littérature de l'église ancienne; 
mais il faut supposer que l'auteur a eu à sa disposition une histoire de l'enfance qui 
relatait ces prodiges» (Beyers 1997: 11). 

205 Sobre la difusió del text i les diferents línies de transmissió, vegeu Beyers (1997).  
206 Beyers (1997: 3) situa l'elaboració del text rere el 868 i el començament del segle XI.  
207 El Libellus de Nativitate Sanctae Mariae ofereix a partir de la base del Pseudo-Mateu, 

una nova versió de la llegenda de la Nativitat de Maria, limitada exclusivament a la 
història de la Verge anterior al naixement de Jesús, i reflecteix, encara més, la imatge 
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Jesús, fou refosa amb altres elements meravellosos i donà pas entre els segles VII i 

IX al Liber de Infantia Salvatoris.  

 L'interés, per tant, per un coneixement més aprofundit dels primers anys de 

la vida de Maria, és palés i notable en la tradició apòcrifa al llarg de l'edat mitjana, 

com també s'esdevindrà amb els episodis sobre la seua mort. A la Bíblia no hi ha 

cap referència sobre el traspàs de Maria, i precisament, aquest silenci rotund serà el 

motor que convidarà a la creació de relats que versen sobre l'episodi. Els cristians 

estaven d'una banda avesats al misteri de la Resurrecció de Jesús i, d'una altra, al 

martiri i a la veneració de les relíquies dels primers sants. De Maria, i del seu cos, 

no s'hi tenia cap notícia relativa, ni cap relíquia o lloc sant per venerar, cosa per la 

qual es retardà el seu culte en les primeres centúries, al temps que s'afavorí la 

creació de relats que explicaren el traspàs i la sort que havia corregut el cos de la 

Verge (Warner 1991: 124).  

 D'aquest anhel per conéixer com s'havia esdevingut el traspàs de la Mare 

de Déu, sorgeix el cicle d'apòcrifs assumpcionistes. Probablement la tradició sobre 

la mort i assumpció de Maria cal situar-la al voltant del segle II,208 però no s'hi han 

plasmat, o no s'hi han conservat, relacions escrites completes anteriors al segle V. 

En aquest període assistim a una gran proliferació literària de texts d'aquesta 

temàtica en l'església d'Orient, el més representatius del qual és el Discurs de sant 

Joan el Teòleg, text sobre la dormició de la Mare de Déu, considerat fins a hores 

d'ara text canònic per l'Església d'Orient. Aquest s'estengué per Occident, on, a 

mitjans segle VI, fou reelaborat i donà pas al que hui dia coneixem com Transitus 

B o Pseudo-Melitó, que esdevingué el text assumpcionista de referència a 

Occident. 

 El trànsit de Maria parteix en primer terme de les darreres referències que 

l'esmenten al Nou Testament, i que la relacionen, per tant, amb Joan, a qui Jesús la 

confia quan és a la creu (Jn 19, 26-27), i la situen participant en l'oració en la 

primera comunitat cristiana a Jerusalem (Ac 1, 14). El Pseudo-Melitó, doncs, 

parteix del moment de la crucifixió, quan és encomanada a Joan, i tot seguit la situa 

vivint a casa d'aquest a Jerusalem. L'any següent és visitada per un àngel que li 

comunica que el seu desig de morir i reunir-se amb el seu fill ha estat atés per Déu, 

i li promet que en tres dies pujarà al cel en cos i ànima, deixant-li una palma com a 

penyora (que després, en la vetlla i el soterrament, serà custodiada per Joan). Maria 

                                                                                                                                       
ètica i moral que s'ha anat construint sobre la figura de la Verge Maria, esdevinguda un 
model de perfecció per als cristians (Beyers 1997: 20-21). 

208 Els episodis assumpcionistes semblen tenir un origen gnòstic, i els grans textos gnòstics 
sobre Jesús i Maria van sorgir en aquest període (Puig 2008: 487).  
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demana només poder-se acomiadar dels abans dels deixebles, cosa per la qual, a 

poc a poc i de manera miraculosa, ja que es trobaven predicant per terres remotes, 

van retrobant-se davant la seua presència. Una vegada reunits tots, hi apareix Jesús 

amb un seguici d'àngels i s'enduen l'ànima de la Verge al cel. Mentre els apòstols, i 

tres verges que acompanyaven Maria, es disposen per al soterrament, un avalot de 

jueus tracten d'atemptar contra el fèretre; en conseqüència són castigats amb la 

ceguera, i al gran rabí, que s'havia acostat al cos de Maria, li queden paralitzat els 

braços. Pere i el gran rabí dialoguen, i se'n segueix la conversió i guarició dels 

jueus. Després del soterrament del cos de Maria i, arribat el tercer dia, Jesús i els 

àngels baixen a recuperar el cos de la Mare de Déu per fer-la ressuscitar en cos i 

ànima i conduir-la al cel.  

 Hi hagué un altre apòcrif assumpcionista tardà força difós per Occident, 

que ara coneixem com Transitus A o Pseudo-Josep d'Arimatea. L'obra és una 

reelaboració del Transitus B de Pseudo-Melitó i inclou alguns elements del Discurs 

de Joan el Teòleg (Puig 2008: 498). El relat segueix de prop el fil narratiu del 

Pseudo-Melitó, però afegeix alguns detalls narratius diferents, com ara un breu 

diàleg entre Jesús i Maria previ a la passió, en què aquest li fa la promesa de 

l'assumpció al cel després de la mort, o bé l'anècdota reservada a sant Tomàs, qui 

arribarà tardanament a la mort i resurrecció de Maria per estar predicant a l'Índia.  

 Els relats assumpcionistes conegueren una notable difusió al llarg de l'alta 

edat mitjana; se'n coneixen més d'una setantena, produïts a partir del segle V i 

escrits en llengües diverses (Santos Otero 2001: 305).209 Comprovem com, en la 

gènesi dels apòcrifs assumpcionistes, s'entreveuen tant elements que presenten 

paral·lelismes amb els esdeveniments de la vida de Maria que relaten els evangelis 

canònics (com ara la visitació d'un àngel de Déu per comunicar-li de la seua 

dormició, com s'esdevingué en l'anunciació), com paral· lelismes amb la vida de 

Jesucrist pel que fa a la mort, resurrecció i ascensió al cel. Els apòcrifs de la mort 

de Maria, a més, obeint a la seua naturalesa completiva dels evangelis, amplifiquen 

les breus notícies que aquells contenen sobre els darrers anys de la Mare de Déu, 

pel que solen fer referència tant a la relació propera entre Maria i Joan, a qui havia 

estat confiada al peu de la creu (Jn 19, 25-27), com també a justificar el retorn 

miraculós dels apòstols a Jerusalem, d'on s'havien allunyat després de Pentecosta 

                                                      
209 Considerem que l'emperador Maurici a les darreries del segle VI instaura la celebració 

de la festa de l'Assumpció de la Verge Maria el 15 d'agost, cosa que feu que proliferaren 
els relats. Amb tot, i malgrat les diferències que es poden observar, en la majoria dels 
relats assupcionistes apareixen elements comuns, com ara l'aparició de l'àngel que li 
anuncia la mort imminent, la reunió miraculosa dels apòstols, l'intent d'atemptat dels 
jueus contra el feretre de Maria i la mateixa assumpció als cels (Santos 2001: 305) 
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per iniciar la tasca evangelitzadora (Ac 2). Així mateix, doncs, hi ha una notable 

presència de motius de tradicions populars, com ara la contínua successió 

d'elements extraordinaris que acompanyen els fets miraculosos (aparició de núvols, 

músiques, etc.) i fins i tot, llegendes que reforcen el culte, com ara la guarició i 

conversió dels jueus que atempten contra el cos traspassat de Maria.  

 Comprovem, doncs, com en els primers segles de l'Església s'han forjat i 

establert els texts que constitueixen la base primigènia de la devoció mariana, i més 

exactament, els fonaments de la biografia de la Mare de Déu, abans del Naixement 

de Jesús, i després de la seua Resurrecció i Ascensió als cels. Els relats apòcrifs, 

complementant els relats canònics, possibiliten expressions diverses de la fe 

cristiana, sovint incorporant elements de caràcter més popular, i en la construcció, 

doncs, de la biografia de Maria, es fongueren tant elements d'origen culte –que 

intenten emmarcar i explicar els misteris que envoltaren la vida de Maria 

relacionant-los amb els evangelis canònics i amb el conjunt de la Bíblia– com 

altres de populars –que engarlanden de prodigis miraculosos els fets narrats–. 

Aquesta barreja serà un dels trets més representatius dels escrits primigenis sobre la 

vida de Maria, i caracteritzarà els escrits posteriors, i la VVM esdevé hereva 

d'aquesta tradició. 

 L'esquema del text valencià segueix en última instància tant els motius 

evangèlics sobre la Mare de Déu, com ara l'anunciació de l'àngel, la presentació de 

Jesús en el Temple, l'adoració dels Reis, les bodes de Canà de Galilea, etc.,210 com 

els motius biogràfics apòcrifs desarrotllats per les primeres tradicions. Incorpora, 

com és lògic, el cicle del naixement i la infantesa de Maria i el cicle dels darrers 

anys i l'assumpció. Inicia la narració amb la història dels pares de Maria i la seua 

concepció, sorgida del Protoevangeli de Jaume i desenvolupada en el Pseudo-

Mateu, i la finalitza amb el motiu apòcrif de l'assumpció als cels narrada en el 

Pseudo-Melitó, però hem de fer algunes matisacions, ja que Peres limita força la 

presència d'elements de naturalesa popular. 

 Veiem inclosos elements que gaudiren d'un notable ressò popular 

desenvolupats en l'evangeli de Pseudo-Mateu, com ara la narració dels anys que 

Maria visqué en el temple circuïda d'àngels: 

romàs la gloriosa infanta en lo sant temple tenint aquesta ordenada regla: que 
de matí fins a hora de tèrcia devotament orava, y de tèrcia fins a ora de sexta 
en texir e obrar se occupava, e ha ora de nona a la devota oració retornava 
fins que lo gloriós sent Gabriel li aparexia, perquè en lo seu dinar per mans 
de aquell fos servida; e, aprés de haver menjat, en alta contemplació fins a 

                                                      
210 L'únic passatge evangèlic que no incorpora és aquell on Jesús qüestiona qui són sa mare 

i els seus germans, narrat per Mc 3, 31-35; Mt 12, 46-50, Lc 8, 19-21.  
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mija nit estava, posant-se aprés a dormir, en lo qual dormir jamés perdé l’ús 
de l’enteniment ni del franch arbitre, ni los grans delits de la contemplació 
devota, meritant per tan especial privilegi en tots los actes que obrava (VVM 
13r-13v);211 

referències constants a la tradició apòcrifa sobre les germanes de Maria:  

Acompanyaren a mi, desaconsolada mare, en la deserta soledat que de mon 
fill tenia Johan, Magdalena, les dos amades germanes mies, Maria Cleofé e 
Maria Salomé, [...] (VVM 90v); 

o prodigis en la fugida a Egipte:  

E axí acaminant, foren assaltats per inichs ladres, los quals, mirant los 
plorosos prechs de la gloriosa mare, y la graciosa presència de l’infant Jesús 
y la reverent vellea de l’antich Joseph, moguts de compassió estrema ab 
liberal voluntat los libertaren. Vingueren aprés innumerables ocells estenent 
les sues fornides ales perquè de la calor del Sol al creador del Sol y a la sua 
mare beneyta defendre poguessen (VVM 19v) 

etcètera. Però, amb tot, la presència d'elements prodigiosos i extraordinaris és molt 

limitada. En el text de Peres s'endevina un zel per discernir els elements més 

acceptats per l'ortodòxia d'aquells de caire meravellós i de procedència popular. No 

trobarem, per exemple, elements molts desenvolupats en la tradició devota com ara 

el motiu de les parteres que assisteixen la Mare de Déu a Betlem, difòs en molts 

texts contemporanis de Peres,212 o altres prodigis que s'esdevenen en la fugida a 

Egipte, episodi a partir del qual s'ha desenvolupat una florida tradició escrita, com 

ara amb relats que narren l’encontre amb uns lladres,213 els prodigis de la palmera i 

de les feres que s’amanseixen, etc.214 

 El mateix s'esdevé amb el cicle de la mort i assumpció procedent del 

Transitus, ja que, tot i que arreplega l'episodi apòcrif, limita la presència d'aquells 

elements de caràcter prodigiós de tarannà més popular. Omet, per exemple, la 

narració miraculosa del retorn dels deixebles a casa de Maria des dels diferents 

indrets on es troben predicant, o l'avalot dels jueus que tempten contra el fèretre de 

la Mare de Déu, presents en el Pseudo-Melitó; com també l'arribada tardana de sant 

                                                      
211 Vegeu la nota 201. 
212 La Legenda Aurea també l’incorpora, i, per tant, les reelaboracions dels Flos sanctorum. 

Com a evidència del recel que el passatge suscitava, volem esmentar que en l'exemplar 
de l'edició catalana del Flos de 1494 conservat a la Biblioteca del Seminari de 
Barcelona, trobem aquest episodi ratllat. 

213 Tot i que incorpora el motiu dels lladres, no s’entén en la narració de l’esdeveniment, 
com per exemple fa Villena en la Vita Christi (cap.LXXXV-LXXXVII). Aquest és un 
dels motius que ha gaudit de major tradició, del qual han sorgit nombroses narracions, 
com ara aquelles que relacionen els lladres que moren a la creu junt a Jesús amb els fills 
dels lladres, i pel qual Dimàs en alguns relats arriba fins i tot a ser germà de llet de 
Jesús, o de bany.  

214 Vegeu la narració d’aquests episodis a Puig (2008: 290-294). 
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Tomàs que incorpora el Pseudo-Josep d'Arimatea.215 Peres aprofita l'episodi per 

remarcar la tasca doctrinal de Maria, que abans del seu traspàs instrueix els sants 

deixebles, sense donar detalls de com han arribat, i sense afegir altres 

esdeveniments miraculosos que excedisquen l'assumpció en cos i ànima al cel 

circuïda d'àngels: 

Lo tercer dia instruhí los sancts apòstols en haver paciència en los grans 
affanys, treballs, turments e martiris que per la cruel ira e malíccia dels 
incrèduls heretges sostendrien, preposant-los lo inextimable premi que de son 
fill, Déu Jesús, per tan multiplicades congoxes atenyerien. (VVM 120r) 

 Aquesta actitud selectiva que trobem en Peres i que es plasma 

principalment en el rebuig generalitzat d'elements de tarannà més folklòric, 

diferenciarà la VVM d'altres obres contemporànies que sí hi donaran cabuda, i 

planteja, per tant, una de les primeres claus de la gènesi de l'obra: la selecció dels 

episodis de la vida de Maria més pròxims als escrits evangèlics i als apòcrifs més 

acceptats per l'Església, eliminant esdeveniments de procedència heterodoxa, tot i 

que estigueren molt arrelats en el culte popular.  

 A grans trets Peres es manté fidel al contingut dels relats primigenis, encara 

que, probablement, les vies a través de les quals hi accedí foren diverses. La difusió 

d'aquests episodis sobre Maria no es limità només a la transmissió dels escrits que 

hem esmentat. Diversos processos confluïren i fructificaren pel que el culte de 

Maria i, en conseqüència, les notícies sobre la seua vida, reelaborades atenent a 

diverses finalitats, es difongueren arreu i tingueren un ressò significatiu en les 

pràctiques religioses i en les manifestacions artístiques medievals dels segles 

successius, i en algunes reelaboracions, fins i tot, passaren a formar part de les 

celebracions litúrgiques. 

 

2.5.2 Reelaboracions dels apòcrifs marians: primeres vides de Maria  

 Els escrits apòcrifs, doncs, establiren el germen de la biografia mariana, 

però la difusió i el desenvolupament que se'n seguí, com la consolidació del seu 

culte, excedeix els relats apòcrifs primigenis i les reelaboracions successives.  

 En la difusió del culte de la Mare de Déu cal destacar els escrits i 

comentaris dels pares de l'Església, que assentaren les bases per a l'acceptació dels 

dogmes marians. En els primers segles el focus d'interés teològic sobre Maria se 

centrà en la seua relació amb Crist, i la reflexió sobre els misteris que envoltaren la 

seua vida van ser tractats pels teòlegs des d'aquesta òptica. Es desencadenaren 

                                                      
215 Vegeu Santos Otero (2001:349). 
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diverses controvèrsies sobre la consideració divinal de la Mare de Déu, i així, en el 

concili d'Efes en el 431 Maria va ser proclamada Theotokos, mare de Déu; en el 

Concili de Nicea, en el 451, se li va concedir el títol d'Aeiparthenos, sempre Verge; 

en conseqüència, a partir del segle V el culte de Maria se centrà en la virginitat 

miraculosa i en la maternitat divina. En l'època carolíngia, en canvi, la reflexió 

mariològica s'ocupà particularment en l'assumpció de la Verge, i la devoció per la 

festivitat augmentà notablement.216 

 A poc a poc les fites més destacades de la vida de Maria, tot i que algunes 

eren de procedència apòcrifa, s'inclogueren en el calendari litúrgic. Al voltant del 

segle VII la festa de la Dormició de Maria ja se celebrava el 15 d'agost, la Nativitat 

de Maria el 8 de setembre, i el 21 de novembre la Presentació de Maria en el 

temple. En Occident la Presentació de Jesús en el temple esdevingué la festa de la 

Purificació de Maria, i s'instaurà el 2 de febrer, i d'altres festes relacionades, com 

ara la celebració dels sants pares de la Verge, sant Joaquim i santa Anna, s'instaurà 

el 26 de juliol, etc.217 

 Warner (1991: 97-98) recorda com des dels primers segles els pensadors 

cristians, amb l'objectiu d'explicar millor el pla diví de la salvació, analitzaren les 

Escriptures a la recerca de símbols que prefiguraren l'arribada del Messies, i amb 

pensadors com Orígenes i l'escola exegeta d'Alexandria es començà a desenvolupar 

la teoria tipològica d'interpretació de les escriptures, mitjançant la qual es tractava 

de revelar allò ocult en la paraula escrita, allò que excedia la narració superficial. 

Els teòlegs de l'Església, doncs, s'afanyaren a trobar paral· lelismes entre l'Antic i el 

Nou Testament que anunciaren el paper essencial de Maria en el procés de 

salvació: glossaren les prefiguracions que hi descobriren i establiren diferents 

imatges i passatges de l'Antic Testament com a invocacions habituals de la Mare de 

Déu, com ara torre de banús, casa d'or, Arca de l'Aliança feta de fusta incorruptible, 

llir entre cards, rosa de Jericó, torre de David, vara de Jessé, etc. invocacions que 

sovintegen en els escrits de temàtica mariològica (Warner 1991: 98), i dels quals 

Peres se'n fa un especial ressò en la VVM.218  

                                                      
216 «La réflexion mariologique de l'ère carolingienne se caractérise tout particulièrement 

par l'intérêt qu'elle porte à l'assomption de la vierge et par le progrès qu'elle fait faire à 
cette croyance, tant dans le développement de la pensée que dans celui du culte. En 
effet, la dignité de la Mère de Dieu atteint son apogée lorsque Marie est glorifiée 
comme reine des cieux et comme médiatrice auprès de son Fils. La tradition de la 
nativité de Marie en pouvait que subir l'influence de cette image de la Vierge, développé 
par les théologiens, exégètes et poètes carolingiens.» (Beyers 1997: 20). 

217 Vegeu amb més detall la consolidació del culte marià en l'Església Cristiana en Warner 
(1991: 83-105). 

218 Molts d'aquests vocatius configuraran la lletania lauretana. Aprofundir en la constitució 
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 La literatura mariana del període carolingi esdevingué hereva d'aquesta 

tradició que traspuava totes les manifestacions escrites, especialment en els texts 

originats al voltant del cicle litúrgic marià:  

La production mariale de cette époque présente deux caractéristiques: d'una 
part, un intérêt vif et un respect profond pour les écrits patristiques, plus 
précisément pour les auteurs des IV et V siècles, qui constituent les autorités 
que l'on s'efforce de compiler, d'interpréter et de développer; d'autre part, un 
sentiment religieux et una dévotion marquée pour Marie, la Vierge, la Mère 
de Dieu, la Mediatrice et la première d'entre les saints. Chez les auteurs 
patristiques, la théologie mariale s'était élaborée dans une perspective 
christologique; elle ne faisait pas place à une dévotion centrée sur la Vierge. 
Mais les siècles qui ont suivi le concile d'Éphese ont vu se développer le 
culte liturgique de la Vierge, auquel il a fallu fournir des textes (sermons et 
homélies, hymnes ou séquences, prières). (Beyers 1997: 17-18).  

 A partir del període carolingi, la difusió dels escrits sobre la vida de Maria 

se diversificà a través de noves vies de propagació, incorporant, sovint, els 

comentaris i argumentacions patrístiques.  

 Les reelaboracions dels evangelis apòcrifs, especialment l'evangeli de 

Pseudo-Mateu i el Libellus de Nativitate sanctae Mariae, continuaren difonent-se 

en l'edat mitjana, però amb una funcionalitat diversa. Els texts ja no eren llegits 

com a apòcrifs, sinó com a llegendes que relataven la vida de Maria; de fet, el 

Libellus ni tan sols rebia el títol d'evangeli, i, fins i tot, suprimia la part dedicada al 

naixement i infantesa de Jesús present en el Pseudo-Mateu per centrar-se 

exclusivament en la biografia de Maria i els seus pares. A més, eliminava alguns 

elements meravellosos presents en el Pseudo-Mateu. En aquest període, les lectures 

hagiogràfiques havien començat a esdevenir lectures edificants, llegides tant de 

manera individual com col·lectiva, i els relats que tractaven la vida de Maria 

començaren a ser percebudes en aquest sentit, mostrant la Mare de Déu com un a 

model de virtut i santedat:  

De plus, les auteurs louent la plénitude exemplaire des vertus qui 
caractérisent la vie de la Mère de Dieu. Ainsi se voit-elle confére le premier 
rang parmi les saints et figure-t-elle comme modèle et médiatrice des mortels 
auprès de son Fils. [...] Le Pseudo-Matthieu, dont la diffusion est attestée dès 
le début du IXe siècle, ne circulait pas en tant que text apocryphe, mais plutôt 
comme une légende, qui était tout naturellement associée soit à d'autres textes 
concernant la Vierge, soit à d'autres légendes. Le succés de la littérature 
hagiographique, et l'usage que l'on pouvait en faire pour l'édification 
personnelle ou pour la lecture en communauté, lors de la fête du saint, ont 
permis à la tradition sur la naissance et la jeunesse de Marie d'être adaptée, 
sur le fond comme sur la forme, aux besoins changeants de la communauté 
des croyans et aux goüts changeants du public littéraire. (Beyers 1997: 20) 

                                                                                                                                       
de les imatges representatives de Maria que anaren forjant-se al llarg dels segles en els 
escrits dels patriarques excediria els objectius d'aquest treball. Per a una sintesi 
consulteu Warner (1991). 
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A partir del segle XII la difusió dels relats de la vida de Maria continua 

augmentant. Els nous relats sorgits són en part reelaboracions del Pseudo-Mateu i 

del Libellus Nativitae Mariae, però ara comencen a incloure no només els 

esdeveniments relacionants amb el seu naixement i la seua joventut, sinó que, a poc 

a poc, van incloent també fragments relatius a la mort i l'assumpció, de manera que 

s'ordenen per primera vegada a manera de biografia. 

 Podem destacar, així, les obres del poeta normand Wace, el qual escriu en 

llatí el que es considera la primera vida completa de Maria, la Vita beatae virginis 

Mariae et Salvatoris rhytmica,219 com també el poema en francés antic intitulat 

Conception Nostre Dame, on es narra des de la seua concepció fins a l'assumpció. 

Uns decennis després, cap al 1190, Herman de Valenciennes també relatà en vers i 

en vernacle la història del naixement i la mort de Maria en Li romanz de Dieu et de 

sa Mere, dins l'adaptació versificada que féu de la Bíblia.220 En el segle XII també 

sorgeixen les primeres vides de Maria en vers en llengua alemanya, com ara el 

poema Driu liet von der maget (1172)221 de Wernher, prior d'Augsburg, o el poema 

Kindheit Jesu, de Konrad von Fuβesbrunnen,222 de les darrerries del segle XII. 

 A les darreries del segle XIII trobem una de les principals manifestacions 

del gènere en la península, el Liber Mariae223 del franciscà Juan Gil de Zamora 

(també conegut com fray Egidio de Zamora) (Lopes 2009: 58), secretari regi 

d'Alfons el Savi, a qui li dedicà probablement l'obra (Rodríguez 2007: 36). El 

                                                      
219 Que exercí una notable influència en la literatura mariana alemanya medieval. Vegeu 

l'edició del text en: A. Vögtlin, Vita beate virginis Mariae et salvatoris rhytmica, 
Tübingen, 1888.  

220 Editada per I. Spiele, Li romanz de Dieu et de sa Mere d'Herman de Valenciennes 
chanoine et prêtre (XII siècle), Publications romanes de l'Université de Leyde ,21, 
Leyde, 1975. 

221 Editat per C.Wesle, Priester Wernhers Maria. Brunchstücke und Umarbeitungen, Halle 
(Saale), 1927. 

222 Editada per H. Fromm – K. Grumbmüller, Konrad von Fuβesbrunnen, Die Kindheit 
Jesu, Berlin -New York, 1973. 

223 El llibre ha estat sovint conegut com Liber Jehsu et Maria, tal i com es desprén del 
colofó del text: «Explicit Liber Jhesu et Maria quem edidit frater Johannes Egidii doctor 
fratrum minorum zamorensis», però Fidel Fita (1885b), ja a les darreries del segle XIX, 
feia notar a partir de l'anàlisi del contingut, com aquell títol no era representatiu del text 
«Los señores Zarco del Valle y Sancho Rayón, á ejemplo de Nicolás Antonio, rotularon 
el códice Libro de Jesús y María. No obstante, si examinamos con alguna detención el 
precioso volumen, tal como hoy se ve, fácilmente observaremos que ese título no es 
exacto. Lo demuestra el Índice de la obra. El autor entiende siempre hablar de las 
glorias y festividades de la Virgen; y en punto á las de Jesús afirma que lo había hecho 
de antemano y por separado en otro libro. La rúbrica sobredicha no parece indicar sino 
que ambos libros se escribieron al propio tiempo y para ir compaginados en un mismo 
volumen, precediendo el Libro de Jesús al de Maria, que el códice afortunadamente ha 
preservado del olvido.» (Fita 1885b: 405-406). 
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Liber, com veurem tot seguit, aborda episodis de la Mare de Déu relacionats amb 

les festivitats litúrgiques marianes, i les acompanya de relats miraculosos obrats per 

la Verge Maria.224 Amb tot, el Liber Mariae conformava originàriament un únic 

còdex amb el Liber Jhesu que el precedia, però no ens ha arribat de manera 

unitària.225 En l'inici del Liber Jhesu llegim:  

Hoc ergo amore et horum amore atractus et illectus Jeshu et Mariae duos, 
cogitavi libros in eorum titulum compilare in confutationem et inflationem 
proficiencium et ad contemplationem et degustationem seu delcedinem 
perfectorum. Primus autem liber erit de Jhesu Nazareno filio summi Regis 
primogenito et heredis. Secundus intitulabitur Liber Virginis Mariae almiflue 
Matris eius. Titulus ergo Libri talis est: Liber Jhesu et Mariae. (Rodríguez 
2007: 37) 

pel que sembla evident que es tractava d'un volum unitari que presentava dos 

tractats complementaris.  

 El Liber Mariae, doncs, presenta una mena de biografia de Maria 

estructurada en díhuit capítols que tracten les principals festivitats marianes,226 i 

recolza en tot moment els seus discurs en la doctrina dels sants pares de l'Església, 

de manera que la seua obra resulta una mena de summa didàctica-ascètica. El 

Liber, a més, incorpora huitanta-huit llegendes i miracles de temàtica mariana 

(algunes de les quals apareixen repetides); vint-i-sis estan intercalats en diferents 

tractats, mentre que la resta estan aplegats en el capítol XVI, dedicat exclusivament 

a la narració de miracles.227 En l'índex de l'obra podem apreciar com la distribució 

dels capítols equival a les principals fites de la vida de Maria: 

I. Qualiter Virgo almiflua fuit diversis oraculis revelata. (f. 2 r-4 r) 

II. Qualiter Virgo almiflua fuit a patriarchis praefigurata. (f. 4 r-9 v) 

III. Qualiter Virgo almiflua fuit a prophetis praenunciata. (f. 9 v-16 r) 

IV. Qualiter Virgo almiflua fuit [...] concepta. (f. 15 r-19 r) 

                                                      
224 No es compta amb cap edició del text. Es conserva un manuscrit a la Biblioteca 

Nacional de Madrid (MSS/9503, ff. 1-195). 
225 Es conserva un testimoni a la Biblioteca de Palacio (Madrid), ms. 957. 
226 Algunes pàgines del testimoni que s'ha conservat presenten mutilacions importants, 

especialment els tractats III i IV, relacionats amb la Immaculada Concepció de Maria, 
conseqüència, probablement, en paraules de Fidel Fita «de la cortedad suspicaz y de un 
celo poco ilustrado […] que manifiesta la fuerza del empeño que se puso en triturar y 
torturar aquellos textos antiguos, que sin hondo examen se estimaban opuestos, no 
siéndolo en realidad» (Fita 1885b: 407). 

227  Aquesta compilació de miracles sembla ser una de les fonts de les Cantigas de santa 
Maria. Fita (1885b) acara les versions dels miracles de Gil de Zamora amb les Cantigas 
de Santa Maria d'Alfons el Savi, de manera que queda evident la dependència del text 
llatí. D'altra banda, és també possible que el Liber Mariae fora una de les fonts de 
referència quan Alfons X bastí les composicions de les Cantigas dedicades a narrar els 
diferents moments de la vida de Maria: Nativitat (CDXI), Virginitat (CDXIII), 
Anunciació (CDXV), Purificació (CDXVII) i Assumpció (CDXIX). (Alfonso X 1989, 
III, 327-345). 
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V. Qualiter Virgo almiflua fuit sanctificata. (f. 19 r-23 v) 

VI. De nativitate almifluae Matris. (f. 23 r.-40 v)  

VII. De annunciatione almifluae matris Christi. (f. 40 v-66 r) 

VIII. De parturitione almifluae matris Christi. (f. 66 r.-76 r) 

IX. De purifficatione Virginis et Filii eiiis oblatione. (f. 76 r-82 v) 

X. De fuga mellifluae matris Christi cum dulcifluo nato suo in Aegyptum; et 
ipsius amissione et indicatione Filii, quaestione, iuventione. (f. 82v-85v) 

XI. De Matris ad Filium multiplici compassione. (f. 85v-96 v) 

XII. De Matris recommendatione, quam moerenti discipulo commendavit. (f. 
96 v-98 r) 

XIII. De conversatione almifluae Virginis post Filii sui resurrectionem et 
assumptionem, in coelum. (f. 98r -100r) 

XIV. De almifluae Virginis dormitione, et ipsius in coelum assumptione et 
annorum vitae suae, computatione. (f. 100r-111r) 

XV. De multorum praedicabilium ordinatione in Virginis assumptione. (f. 
111r-119 v) 
XVI. De multorum miraculorum patratione per Virginis intercessionem. (f. 
119 v.-165v)  

1. Deliberatis a faucibus mortis. (f. 119 v-129v) 
2. De liberatis ab aquis. (f. 129v-132 v) 
3. De liberatis a captivitate. (f. 132 v-133v)  
4. De liberatis a diversis aegritudinibus. (f. 133v-148r) 
5. De multis curialitatibus, quas amicis suis exhibuit alma Virgo. (f. 

148r-160r) 
6. De imaginibus ipsain repraesentantibus, quibus voluit altissimus ejus 

Filins unigenitas reverentiam exhiberi. (f. 160v-165v) 
XVII. De virginum et viduarum exhortatione ad imitationem Virginis. (f. 165 
v-169 v) 

XVIII. De meditationibus et orationibus almifluae Virginis et Filii ejus 
secundum numerum (XXIII) et ordinem litterarum alphabeti. (f. 169v-198r) 

Officium almifluae Virginis, quod composuit Frater Joannes Egidii apud 
Zamoram ad preces et instantiam illustrisimi Aldefonsi regis Legionis et 
Castellae. (f. 198r -213v). (Fita 1885a: 407-408) 

 L'objectiu que sembla seguir el Liber, com també l'estructura i la disposició 

dels continguts, s'acosta al que trobarem en l'obra de Miquel Peres: la intenció 

d'ordenar una biografia de Maria separadament de la de son fill, incloent els 

episodis més destacats relatats en els evangelis canònics i apòcrifs, afegint 

comentaris dels doctors de l'Església, i, a més, incorporant una recopilació de 

miracles. D'aquesta manera la tradició canònica i apòcrifa primigènia, la tradició 

més culta i doctrinal derivada dels escrits patrístics, i la devoció popular més 

present en la relació de miracles s'entrecreuen per crear una vida de Maria que 

respon a diferents vessants del culte marià, i la VVM esdevé hereva d'aquesta 

voluntat, però entenemem que no de manera directa ni per contacte o coneixença 

d'aquests escrits. 
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 Els relats biogràfics d'aquest tipus són escassos en la tradició mariològica, i 

no sembla que tingueren una gran difusió, pel que ens inclinem a pensar que les 

principals vies de transmissió dels escrits sobre els episodis de la vida de Maria que 

tingueren una major repercussió foren altres diverses, com ara la celebració de las 

festivitats marianes, que probablement influïren d'una manera més directa en la 

VVM de Peres.  

 

2.5.3 Disseminació dels episodis biogràfics marians: les compilacions 

homilètiques 

 La difusió, doncs, dels escrits sobre la biografia de Maria no es limita 

només a les llegendes exemptes, sinó que augmentà notablement quan, a partir del 

segle XII, el relat de la seua vida s'integrarà en altres obres d'un abast més ampli, 

com ara en obres pròpies de la tradició històrica i enciclopèdica. Per exemple, 

trobem una vida de Maria versificada en la Crònica Universal, coneguda com a 

Pantheon, de Goffredo da Viterbo, on es relata des de la història de sant Joaquim i 

santa Anna fins a la seua assumpció als cels,228 i la trobem en la primera meitat del 

segle XIII en una de les obres cabdals del coneixement enciclopèdic medieval, com 

és dins l'Speculum maius del dominic Vincent de Beauvais, que en la secció 

dedicada a la història, l'Speculum historiale –la part que va gaudir d'una major 

difusió, i que va ser traduïda al català en la segona meitat del segle XIV– va 

concedir una atenció important a l'hagiografia. L'Speculum constituïa una obra 

fonamental per al coneixement de la Bíblia i per a la predicació i l'ensenyament de 

les sagrades escriptures.229 Però fou sobretot gràcies a la tasca d'altres confrares 

dominics, que els esdeveniments de la vida de Maria arrelaren encara més en el 

culte popular.  

 En el segle XIII, segle de profunda crisi espiritual, i en conseqüència, de 

renovació dels ordes monàstics, els ordes mendicants, especialment els dominics, 

preocupats per aproximar les sagrades escriptures al poble i per explicar els 

misteris que contenien, configuraren materials que serviren als predicadors per 

                                                      
228 Vegeu una petita caracterització de l'estructura del text en Beyers (1997: 26-27). 
229 La presència de la vida de Maria en cròniques i compilacions enciclopèdiques 

esdevindrà cada cop més habitual. Així mateix la trobem inclosa en el tercer volum del 
Chronicon de sant Antoní de Florència, escrit entre 1440 i 1459, i que gaudí d'una 
notable difusió a la València quatrecentista (Ferrando 1993: 162). Sabem, a més, que 
Miquel Peres coneixia aquesta obra, ja que a partir de l'escrit del florentí enllestí la Vida 
de santa Catherina de Sena. Vegeu Arronis (2007a: 69-84). Amb tot, un acarament entre 
els textos sembla confirmar que la VVM de Peres no presenta cap dependència 
significativa amb el Chronicon.  
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preparar les homilies de la litúrgia.230 La seua finalitat era la de difondre els 

coneixements doctrinals entre el poble, i en la pràctica, la de promoure l'exercici de 

la virtut, pel que recopilaren els materials que estimaren més adients per a tal 

propòsit. Seguint aquesta premissa, trobaren en els relats hagiogràfics un material 

clau per a assolir tals objectius, ja que arreplegaven les manifestacions de la 

devoció popular231 –sovint ingènua i espontània, i per això, profundament arrelada i 

sentida– i permetien alhora la inclusió de temes ètics i doctrinals difícilment 

comunicables per altres vies (Maggioni, en premsa b). D'aquesta manera, doncs, les 

vides de sants esdevingueren progressivament una de les vies més eficients per a 

transmetre el missatge evangèlic, i a més, el seu caràcter individual convidava a la 

lectura dels relats d'acord amb el caledari litúrgic.232  

 Al llarg del segle XIII s'esdevé alhora, i en conseqüència, un canvi 

significatiu també pel que fa a la difusió del gènere hagiogràfic. Les vides de sants, 

a poc a poc, passen a ser compilades en llegendaris, que van adquirint el caràcter 

de summa, on s'arrepleguen narracions marginals i conegudes, canòniques i 

apòcrifes sostingudes per argumentacions patrístiques, afavorint així una difusió 

tan generalitzada que possibilita que els relats hagiogràfics esdevinguen un dels 

nuclis essencials de la identitat cultural europea comuna (Maggioni, en premsa 

b).233 A més, l'ús progressiu de les vides de sants com a material homilètic provocà 

que, de mica en mica, els relats assoliren les característiques pròpies de les ars 

praedicandi medievals,234 com veurem tot seguit.  

 A la primera meitat del segle XIII, dos frares dominics realitzaren dues 

grans compilacions que arreplegaven materials per a la preparació dels sermons 

                                                      
230 Aquest afany s'emmarca en la reforma iniciada per Gregori VII i continuada per 

Innocenci III, el qual convocà el Concili de Laterà IV (1215), on es va insistir en la 
necessitat d'elevar el bagatge cultural dels eclesiàstics a fi de millorar la predicació. 
Com a conseqüència sorgiren els nous ordes mendicants que se'n feren ressò, 
especialment l'orde dels dominics i dels franciscans. D'aquesta voluntat de difondre el 
missatge evangèlic es derivà, doncs, la necessitat de desenvolupar a poc a poc una 
sistematització metòdica que en facilitara la tasca (Rico 1977: 9-10). 

231 La barreja entre àmbits cultes i populars és, de fet, una de les claus de les ars 
praedicandi baixmedievals, ja que les disposicions i estructures doctes i regulars 
sorgides al si de les universitats, es combinaven amb la dimensió més popular, com a 
conseqüència dels canvis esdevinguts en l'Església (Rico 1977: 10). 

232 Vegeu Boureau (1984: 21-24). 
233 Vegeu una panoràmica sobre la composició dels llegendaris hagiogràfics en Maggioni 

(en premsa).  
234 Rico (1977: 10) recorda com la sistematització metòdica de la predicació en el segle 

XIII es basà en els comentaris o «lectio» de les autoritats; en els principis de l'antiga 
retòrica, ressorgida en el classicisme del segle XII; i en les divisions lògiques i riguroses 
de l'escolàstica. A partir d'aquesta triple base naix un nou sistema de comentari bíblic 
fonamentat en la divisió i estructuració i en l'amplificació.  
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d'acord amb les festivitats del calendari litúrgic.235 Entre 1225 i 1230 Jean de 

Mailly compilà l'Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum, i entre 1245 i 1251 

Bartolomeo da Trento compongué l'Epilogus in gesta sanctorum. Les compilacions 

constituïen dos nous models de reculls hagiogràfics pràctics pensats per a la 

preparació dels sermons, i foren la base a partir dels quals el també dominic Jaume 

de la Voràgine enllestí en la segona meitat del segle XIII la Legenda Aurea, que 

esdevingué un dels texts més difosos al llarg de l'edat mitjana, i que excedia amb 

escreix l'ús litúrgic per arribar, fins i tot, a la lectura seglar.  

 Aquestes compilacions, doncs, proposaven la lectura de la vida de cada 

sant seguint el calendari litúrgic de les festivitats, el qual ja estava acotat per la 

celebració de les festivitats cristològiques i mariològiques. I és, precisament, per a 

la celebració d'aquestes festivitats, que les compilacions homilètiques incorporen 

els relats mariològics de procedència apòcrifa sobre el naixement, la infantesa i la 

mort i l'assumpció de Maria, que ja gaudien d'una devoció molt estesa gràcies als 

oficis del seu culte. D'aquesta manera els relats apòcrifs passaren a formar part dels 

reculls homilètics, i adquiriren a poc a poc algunes característiques pròpies del 

gènere; esdevingueren, doncs, material litúrgic, i s'integraren amb els relats 

canònics evangèlics dels oficis.236 És a dir, els episodis relatius a la Mare de Déu no 

s'incorporaren en les compilacions hagiogràfiques plegats a manera de biografia, 

com si es tractara del relat de la vida d'una santa més del santoral romà, sinó que 

l'aproximació a la seua vida es produí fragmentada a partir de l'explicació de les 

festivitats, disposades per circulum anni.  

 En les compilacions de Jean de Mailly i Bartolomeo da Trento ja trobem 

els capítols dedicats a les festivitats marianes que després Voràgine inclourà en la 

Legenda Aurea. Tant Mailly com Da Trento es basaren per a la redacció dels 

capítols marians en les breus notícies dels evangelis i, especialment, en els apòcrifs 

reelaborats en el període carolingi, i afegiren, a més, cites d'autoritats per explicar i 

justificar teològicament el contingut dels relats, inserint comentaris patrístics, 

                                                      
235 Boureau (1984: 25) ja destaca com «le légendier complet, disposé per circulum anni, 

apparaît aux Xe – XIe siècles» però no és fins al segle XIII que es generalitza el costum 
d'iniciar l'any litúrgic per l'Advent, tal i com ja trobem en aquests autors. 

236 «L'insertion des deux apocryphes dans ces oeuvres, qui ont joui d'une popularité 
immense, montre à quel point la matière légendaire était devenue familière, même si 
elle n'était pas revênue d'autorité ecclésiastique. C'est également à partir du XIII siècle 
que s'enrichissent et s'explicitent les représentations de l'histoire de la Vierge qui 
s'inspirent des deux apocryphes. A partir du moment où, en Occident, l'enfance de la 
Vierge est devenue partie intégrante de l'histoire de la Vierge, et par conséquent de 
l'histoire biblique et humaine, les traces de la légende qui nous occupe se multiplient, à 
tel point que ce serait una tâche énorme» (Beyers 1997: 33-34).  
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interpretacions etimològiques, i altre tipus de comparacions o exempla.237 A més, la 

figura de Maria apareix també en vides de sants i santes amb què tingué alguna 

relació directa, com ara sant Joan Evangelista, a qui la tradició medieval 

considerava nebot de Maria,238 o sant Joan Baptista.  

  Aquestes compilacions, doncs, constitueixen la base principal de la 

Legenda Aurea que Jaume de la Voràgine enllestí per primera vegada cap al 1264 i 

que revisà i amplià cap a 1293. L'obra esdevingué un dels texts de major difusió de 

l'edat mitjana, amb més de 1400 manuscrits conservats, i amb traduccions a 

nombroses llengües europees ja des de finals del segle XIII, com és el cas de la 

traducció catalana.239 En la tradició catalana es compta amb nombrosos testimonis 

                                                      
237 Veiem un exemple de citacions d'autoritats en el text de Mailly, es tracta del capítol 

CXX, DE ASSVMPTIONE BEATE MARIEVIRGINIS: «Licet ergo assumptio beate 
Marie sapienter et breuiter annuntianda sit eo quod dominus in partem suam assumpsit 
quando sic migrauit a seculo, quod quasi dormiens nullum dolorem sensit, unde etiam 
transitus ille specialiter dicitur dormitio sancte Marie, tamen illis qui melius possunt 
capere multis rationibus et auctoritatibus probari potest quod ipsa iam glorificata est in 
anima simul et corpore, quia beatus Augustinus et sanctus Bernardus spirito sancto 
reuelante nouerunt quod beatus Ieronimus et quidam alii non ita sciuerunt. Et hec est 
ratio: primo quia si corpus eius non esset assumptum, iniuste ageretur cum eo, quia non 
honoratur in terra, ubi non inuenitur, etsi non est in celo. Non adoratur ab angelis in celo 
nec ab hominibus in terra, quod malum est cum corpora aliorum sanctorum honorentur. 
Secundo quia nefarium est ut corpus uirginis quod fuit pixis diuinitatis et humanitatis 
Christi a uermibus corroderetur in terra. Tertio quia inconueniens est ut pars corporis 
eius, scilicet corpus Christi quod de ea sumpsit, cibus esset angelorum et reliqua cibus 
uermium. Quarto quia Christus de ea assumpsit carnem, non animam, quia anima non 
est extra duce. Ergo Christus magis corpori eius quam anime tenetur. 146Quinto quia 
dominus precepit honorare patrem et matrem.[...] (Agraïsc al doctor Maggioni 
l'amabilitat amb què m'ha permés fer servir l'edició que actualment està enllestit sobre 
l'Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum de Jean de Mailly). 

238 En la compilació de Jean de Mailly, per exemple, llegim la glossa de l'episodi evangèlic 
de les bodes de Canà de Galilea (Jn 2,1-12), identificades a l'època amb les noces de 
sant Joan l'Evangelista (tal i com apareix en el text de Peres): «Iohannes itaque uoluit 
ducere uxorem et inuitauit beatam Mariam materteram suam et dominum consobrinum 
suum et alios ad nuptias, qui ibi conuertit aquam in uinum; et dicit Ieronimus quod 
dominus uocauit eum ab his nuptiis, quia finito conuiuio et cognito per miraculum 
domino crediderunt in eum Iohannes et quidam alii quod esset deus uerus potens super 
naturam. Tunc monuit dominus Iohannem ut dimitteret uxorem suam et esset [...]». Jean 
de Mailly torna a incloure aquest episodi de les noces en el capítol dedicat a l'Epifania: 
«Tertium miraculum quod eodem die reuoluto anno fecit de aqua uinum. Quia ut dicit 
Ieronimus, cum sanctus Iohannes euangelista cognatus domini uellet ducere uxorem, 
inuitauit dominum et matrem eius ad nuptias; et cum deficeret uinum in mensa, ualde 
erubuerunt conuiue, de hoc quod uinum deficiebat in nuptiis, ubi omnia bona debent 
habundare. Vidensque beata Maria eorum uerecundiam, dixit filio suo: “Vinum non 
habent”. Et dominus respondit ei quasi dure, ac si non curaret: “Domina, ad nos quid 
pertinet? Quare sibi non prouiderunt de uino et aliis necessariis?”. Et beata uirgo non 
erubuit de hoc quod filius eius ita respondit ei, sed bene sensit quid uellet. Et uocatis 
ministris dixit: “Facite quod dixerit uobis”.» (Maggioni, en premsa).  

239 El testimoni probablement més antic que conservem de la traducció catalana és el 
volum conegut com Vides de sants rosselloneses. Vegeu l’edició de Coromines (1977). 
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de traduccions, que es conserven tant en manuscrits com en edicions incunables,240 

bona prova de la gran acollida que rebé el text en aquests territoris. 

 Boureau (1984: 32) recorda com, malgrat que en la Legenda Aurea no 

s'estableix cap diferenciació externa pel que fa als capítols que la integren, en els 

quals «dogme et récit sont mêlés en una série continue et homogène», convé 

diferenciar dos tipus de capítols: els dedicats a les festes santorals (153 capítols) i 

els de les festes temporals del cicle litúrgic (23). Dins el segon grup caldria 

incloure les festivitats del cicle de Crist (Advent, Nativitat, Circumcisió, Epifania, 

Passió, Resurrecció); les festes del temps Pasqual (Septuagèsima, Sexagèsima, 

Quinquagèsima, Ascensió, Pentecosta, etc.); les festes derivades del culte de la 

Creu; les festes dedicades a l'Església; i el cicle de les festivitats Marianes 

(Nativitat, Anunciació, Purificació i Assumpció). La vida de Maria, doncs, no 

s'introdueix en la Legenda Aurea com la vida d'una santa, sinó com esdeveniments 

íntimament relacionats amb la vida de Crist i amb els fonaments de la fe cristiana.  

 La Legenda Aurea, doncs, recull les festivitats esmentades més amunt que 

tracten la figura de Maria com a figura central (Purificació, Anunciació, Assumpció 

i Nativitat), o com a figura secundària (Nativitat de Crist, Epifania i Nativitat). De 

manera general, pel que fa a l'estructura que presenten els capítols, coincideix, a 

grans trets, amb el model que postula l'Ars praedicandi, fins al punt que el gruix 

dels episodis podien fer-se servir amb pocs canvis com a sermó (Càmara 2010: 

70).241 Així, trobarem l'exposició i explicació dels dogmes i de la doctrina segons 

les estructures característiques de l'escolàstica popularitzades per l'Ars praedicandi, 

com és la thematis divisio que seguia l'exposició del thema, i a partir de la qual 

s'explicava el significat de la festivitat a partir de l'amplificatio o la dilatatio (Rico 

1977: 11). Veiem, per exemple, com s'exemplifica en un fragment del capítol de 

l'Anunciació:  

Annuntiatio dominica dicitur quia in tali die ab angelo aduentus filii dei in 
carnem fuit annuntiatus. Congruum enim fuit ut incarnationem filii dei 
precederet angelica annuntiatio triplici ratione. Primo ratione ordinis 
connotandi, ut scilicet ordo reparationis responderet ordini preuaricationis; 
unde sicut dyabolus temptauit mulierem ut eam pertraheret ad dubitationem 
et per dubitationem ad consensum et per consensum ad lapsum, sic angelus 
nuntiauit uirgini ut nuntiando excitaret ad fidem et per fidem ad consensum et 
per consensum ad concipiendum dei filium. Secundo ratione ministerii 
angelici; quia enim angelus dei est minister et seruus et beata uirgo electa erat 
ut esset dei mater et congruum est ministrum domine famulari, conueniens 

                                                      
240 Vegeu l'elenc de testimonis catalans conservats en Càmara (2010: 246). 
241 Càmara (2010: 69-75) analitza l'estructura dels capítols de les festivitats marianes en el 

Flos sanctorum romançat de 1494, i posa de manifest les caràcterístiques presents 
pròpies de l'Ars praedicandi.  
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fuit ut beate uirgini annuntiatio per angelum fieret. Tertio ratione lapsus 
angelici reparandi; quia enim incarnatio non tantum faciebat ad reparationem 
humani lapsus, sed etiam ad reparationem ruine angelice, ideo angeli non 
debuerunt excludi. Vnde sicut sexus mulieris non excluditur a cognitione 
misterii incarnationis et resurrectionis, sic etiam nec angelicus nuntius. Immo 
deus utrumque angelo mediante nuntiat mulieri, scilicet incarnationem uirgini 
Marie et resurrectionem Magdalene. (Maggioni 1998: 326) 

 Altres parts més narratives, especialment presents en algunes festivitats, 

com ara la Nativitat de Maria o l'Assumpció, on hi ha una menor explicació 

doctrinal,242 es complementen amb comentaris d'autoritats,243 tant dels pares de 

l'Església (sant Agustí, sant Jeroni, sant Ambròs, etc.) com d'autors contemporanis 

a Voràgine (sant Bernat de Claravall, Hug de Sant Víctor, etc.), que reforcen el relat 

o justifiquen la celebració de la festivitat, com veiem en un fragment de la 

Nativitat: 

Sicut autem in ecclesiastica hystoria dicitur et Beda in sua chronica testatur, 
cum omnes generationes Hebreorum et alienigenarum in archiuis templi 
secretioribus seruarentur [...] (Maggioni 1998: 901) 

Hystoriam autem natiuitatis beate uirginis Marie beatus Ieronimus, ut in 
prologo refert, adolescentulus in quodam libello legit, sed post multum 
temporis, ut se ibidem legisse recoluit, rogatus transcripsit. [...] (Maggioni 
1998: 903) 

Dies autem natiuitatis uirginis aliquanto tempore fideles latuit. Contigit igitur, 
sicut refert Iohannes Beleth, ut quidam uir sanctus sedule contemplationi 
insistens singulis annis VI ides Septempres in oratione positus 
iocundissimam angelorum sollempnitatem audiret. Cumque deuotissima sibi 
reuelari peteret quolibet anno illa tantum die et non alia hoc audiret, diuinum 
recepit responsum quod uirgo gloriosa Maria tali die fuerit mundo nata et 
ideo hoc manifestaret filiis sancte eclesie, ut concordes fiant in hac celebritate 
celesti curie. Cum autem hoc summo pontifici et aliis intimasset et ilii 
orationibus et ieiuniis, scripturis et antiquitatum testimoniis ueritatem 
comperissent, hunc diem in honore natiuitatis uirgins celebrandum 
uniuersaliter statuerunt. Octaua autem natiuitatis beate Marie olim non 
celebrabatur, sed dominus Innocentius IV natione ianuensis ipsam instituit 
celebrandam. Cuius causa hec fuit. Gregorio enim IX per mortem mediam 
sublato de medio Romani omnes cardinales in quodam conclaui incluserunt 
ut citius eclesie prouideretur. Sed cum per plures dies concordare non possent 
et ipsi a Romanis multas molestias sustinerent uouerunt regine celi quod si 
eius meritis concordarent et liberi abire possent, octavas sue natiuitatis diu 
neglectas de cetero statuerent celebrandas. Sicque in dominum Celestinum 
conuenerunt et liberati per dominum Innocentium uotum adimplerunt. 
Celestinus enim modico tempore superuixit et ideo per eum impleri non 
potuit. Et nota quod tres natiuitates eclesia sollempnizat, scilicet natiuitatem 

                                                      
242 «Ces chapitres, parce qu'ils en concernent pas directement le mystère de l'Incarnation, 

jouent un rôle mineur dans l'exposé de la doctrine. L'auteur peut manifester une certaine 
liberté dans l'assemblage de ses matériaux» (Beaureau 1984: 45).  

243 Hauf (2004: 271) recorda que el reaprofitament sistemàtic de fonts d'autoritat era un 
recurs habitual en les glosses evangèliques medievals, i que, per tant, no cal suposar que 
els autors recorregueren directament a les fonts citades, sinó a instrumenta o manuals 
que feien servir on es compilaven sistemàticament 
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Christi, Marie et Iohannis baptiste. Que tres designant tres spirituales 
natiuitates: cum Iohanne namque in aqua, cum Maria in penitentia, cum 
Christo renascimur in gloria [...]. (Maggioni 1998: 907-908) 

I, especialment, Voràgine acompanyarà les explicacions dels fets narrats amb 

glosses exegètiques que acosten els misteris marians a l'Antic Testament segons la 

teoria tipològica, segons la qual els esdeveniments de l'Antic Testament prefiguren 

i anuncien els dels Evangelis, com veiem en un fragment del capítol de 

l'Anuncació:  

Triplici maledicto mulieres subiecte erant, scilicet maledicto obprobrii, 
maledicto peccati, et maledicto supplicii. Maledicto obprobrii quo ad non 
concipientes, unde dixit Rachel: «Abstulit deus obprobrium meum»; 
maledicto peccati quo ad concipientes, unde Ps. ‘Ecce enim in iniquitatibus 
conceptus sum etc.’; maledicto supplicii quo ad parturientes, unde Gen.:‘In 
dolore paries etc.’. Sola autem uirgo Maria benedicta est inter mulieres, cuius 
uirginitati additur fecunditas et fecunditati in conceptu sanctitas et sanctitati 
in partu iucunditas. Dicitur ‘gratia plena’, sicut dicit Bernardus, propter 
quatuor que fulserunt in eius mente, que fuerunt deuotio humilitatis, 
reuerentia pudoris, magnitudo credulitatis, martyrium cordis. (Maggioni 
1998: 328) 

Els capítols inclouran, a més, tot tipus d'informacions addicionals, sentències, 

explicacions etimològiques, o miracles, per tal de reforçar el dogma o misteri que 

s'exposa, és a dir, tant elements de natura escolàstica com elements de tarannà més 

popular i propers a la devoció del poble.  

 Tot i que la Legenda Aurea va ser concebuda com un material intern de 

l'orde, que es feia servir tant com a text d'instrucció dels novicis,244 que com a 

lectura col·lectiva edificant –tant en llatí com en romanç– al si de convents i 

monestirs,245 a través de la predicació des del púlpit arrelà en el culte popular.246 A 

                                                      
244 Boureau (1984: 24) posa de relleu la funció de la Legenda com a text formatiu dins 

l'orde dominica: «il paraît donc possible que la Légende dorée ait fait partie de la 
documentation pédagogique des lectores de studia ou de couvent. Certes, l'hagiographie 
n'est constituée en objet d'étude à aucun des différents niveaux de l'enseignement 
dominicain; mais, d'une part, les constitutions de l'ordre recommandent l'usage de textes 
narratifs, [...] et, d'autre part, la Légende dorée pouvait fournir les matériaux aux 
sermons pédagogiques prononcés par les lectores pour la formation de novices»,  

245 Aragüés (2010: 37-49), per exemple, ha destacat la funció de la compilació de Voràgine 
com a lectura de refectori: «Por esa atención a todos los matices del tema de la comida, 
y por su propio diseño per circulum anni, el Flos Sanctorum había de hallar un lugar 
especialmente apropiado entre las lecturas de la mesa monástica». 

246 Recordem que la funció principal de la LA era la de ser la base dels sermons, i l'objectiu 
dels sermons és el de ser un ensenyament públic. Rico (1977: 5) en parlar de la 
predicació medieval, es fa ressò de la definició d'Alain de Lille, per al qual «la 
predicación es una enseñanza pública y manifiesta de la moral y de la fe, destinada a la 
instrucción de las gentes y originada en los caminos de la razón y las fuentes de 
autoridad». El sermó, doncs, a diferència d'altres manifestacions, com ara la lliçó, 
pensada per a la lectura individual, originàriament té un caràcter de transmissió a les 
gents. És només en un segon estadi que la LA serà una lectuta individual. 
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més, especialment amb l'arribada de la impremta, la compilació –que es compta en 

gairebé en totes les llengües entre les primeres edicions incunables–, assoleix una 

nova dimensió en el seu objectiu doctrinal, com és ara la lectura individual i la 

meditació personal també entre els laics,247 augmentant encara més la seua 

popularització. En qualsevol cas, la difusió de la Legenda Aurea, bé divulgada en 

manera de sermons a través del púlpit, bé assimilada directament pel poble a través 

de la lectura individual, suposà probablement la font de popularització més 

important de les festivitats marianes, i per tant, del coneixement de determinats 

episodis de la seua vida.  

 Amb tot, la presència de Maria en els reculls de sermons redactats per 

Voràgine –i en general en molts autors de l'orde dominic– és notable també en 

altres compilacions. De fet, cap als darrers anys de la seua vida, elabora un recull 

de materials per a la preparació de sermons dedicats íntegrament a la mare de Déu: 

es tracta del Liber marialis també conegut a partir de les edicions impreses del 

segle XVI com a Sermones aurei de Maria virgine Dei matre, omni doctrina et 

magnis Sacrae Scripturae sensibus referti. En realitat no arriben a ser sermons, 

sinó una eina de treball per als confrares de l'orde, on compila 161 texts organitzats 

per ordre alfabètic a partir de la primera paraula-clau que apareix a cada text, i que 

remet a cadascun dels privilegis marians. L'obra sintetitza la vasta tradició 

mariològica precedent, i documenta l'interés dels dominics per la difusió del culte 

marià (Gaffuri 2001: 214).  

 Ens hem ocupat amb major detall dels episodis marians compilats en la 

Legenda Aurea per la gran difusió que se'n seguí, clau de la notable influència que 

l'obra exercí en el pensament i la cultura de l'edat mitjana, i, en conseqüència, en 

les manifestacions artístiques i literàries marianes que se'n seguiren. La Legenda 

Aurea possibilità, doncs, que el culte s'estenguera arreu, afavorint l'interés pels 

                                                      
247 En aquest sentit Baños (en premsa) destaca: «Como ocurre con los demás géneros de 

libros, antes de la imprenta la posesión de un santoral era algo característico de los 
centros eclesiásticos, y fuera de ellos sólo algunos nobles se molestaban en adquirirlos, 
ya fuese para la lectura piadosa, o como signo de devoción para la galería aunque el 
libro permaneciera cerrado, o por afán coleccionista. […] Ahora bien, con la 
publicación impresa del flos sanctorum, el libro, como en cualquier otro caso, se hace 
más asequible y queda también al alcance de la burguesía o personas pudientes en 
general, gentes interesadas en la lectura piadosa […]. Si nos centramos en la lectura que 
verdaderamente podían hacer los seglares del flos sanctorum, hemos de pensar que sería 
una actividad paralela a la lectura monástica: leer la vida breve del santo del día, 
siguiendo el calendario litúrgico. Es algo similar a la función de los libros de horas: si 
éstos servían en principio para que las damas, más que los varones, pudieran seguir las 
horas litúrgicas, el flos sanctorum vendría a ser el «libro de días», si se me permite el 
neologismo; es decir, que contendría la lectura hagiográfica de cada día del calendario 
litúrgico». 
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motius més biogràfics entre els devots. 

 En la VVM trobarem els capítols dedicats a les festivitats que hem tractat, 

i, tot i que entreveurem alguns dels recursos habituals presents en la LA, com ara la 

introducció narrativa seguida de citació d'autoritats o de glosses exegètiques, a 

grans trets, el resultat final s'allunya de les estructures fèrries que hem estat 

analitzant.248 Malgrat tot, sí trobarem alguns fragments –escassos– que reflecteixen 

de manera més evident la influència del gènere, amb la presentació d’un thema i 

d’una thematis divisió per abordar-lo i explicar-lo: 

1. En significança de aquesta insigne professó la sagrada Església ha ordenat 
que ab caneles enceses se fassa en semblant dia per los cathòlichs crestians 
solempne professó y festa, y signifiquen les caneles enceses tres grans 
perrogatives en la sacratíssima verge Maria: és la primera virginitat corporal, 
que és entés per la cera, que axí com la cera per les abelles sens alguna 
corrupció és engendrada, axí la gloriosa verge Maria concebé e parí lo seu 
gloriós fill, restant la porta de la sua virginitat sagellada; e, axí, qualsevol 
crestià que en semblant dia porta la canela de cera és testimoni de la virginitat 
de aquesta mare beneyta, la qual als qui ab devota voluntat per ella 
testifiquen col· locarà entre·ls benaventurats ciutadans de la ciutat de glòria 
dient (Ecclesiastici XXIIII): ‘ Qui elucidant me vitam eternam habebunt’. És 
la segona perrogativa puritat mental, que és entés per la mecha dins la 
candela de cera amagada, que la interior puritat en la pensa de la sacratíssima 
verge Maria tanquada tenia tan gran virtut e força que als qui la miraven axí 
penetrava que tots los mals desigs de aquells en bons e virtuosos pensaments 
convertia. És la tercera perrogativa claredat en la conversació, que és entés 
per la lum encesa, que, axí com la lum tots los qui són en la casa il· lumina, 
axí la gloriosa reyna de parahís ab la sua clara conversació tots los qui a ella 
venien il· luminava. (45v-46r) 

 

2. En aquestes sanctes núpcies tres hi concorregueren, ço és: Jhesuchrist, la 
verge Maria y los deixebles, los quals tres són entesos per los tres béns que 
són en lo matrimoni, ço és: fe, sagrament y fruyt de generació. Lo primer bé 
del sanct matrimoni és la fe de la castedat que significa la casta e gloriosa 
verge Maria. Lo segon bé és lo sagrament, que significa la conjuncció de la 
divinitat e humanitat en Jhesús, salvador nostre. Lo terç és fruyt de generació, 
que signifiquen los sancts e gloriosos deixebles. (VVM 63r) 

Malgrat tot, aquests fragments on es veu especialment evident la influència de les 

estructures del sermó són poc habituals; en Peres els capítols presenten un alt grau 

de reelaboració que cohesionen l'estructura interna de l'obra. Pot ser que Peres 

                                                      
248 El primer capítol de l'obra és l'únic que manté una certa estructura més pròxima a la del 

sermó, i en parlar de la immaculada concepció de Maria Peres l'argumenta seguint el 
mètode escolàstic, introduint arguments de trest tipus: «Prova’s per moltes auctoritats, 
per moltes rahons e miracles, que la gloriosa verge Maria és estada de la culpa del 
peccat original exempta. Per auctoritat senyaladament [de]l gloriós sent Agostí en hun 
sermó de la anuncia[ci]ó [...]» (VVM 5r). És l'únic capítol que presenta aquesta 
estructura, i que inclou no només els noms de les autoritats, pràcticament inexistents en 
la resta de l'obra, sinó també els miracles incloses en el cos de l'obra, com a prova de 
l'argument que exposa.  
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modificara profundament els materials que féu servir, si partia de texts homilètics, 

o que els agafara d'altres fonts on els mateixos materials ja havien suavitzat aquesta 

estructura homilètica. Tanmateix, és innegable que la tradició dels sermons, 

arreplegats en grans compilacions o recitats des del púlpit, suposaven una de les 

tradicions que influí la composició de la seua obra. La VVM inclou alguns capítols 

que no tracten festivitats ni esdeveniments biogràfics concrets, sinó que es 

desenvolupen a partir d'altres tòpics marians que tradicionalment havien estat 

difosos des del púlpit. L'exemple més clar seria el capítol XVI de l'obra: «Com la 

gloriosa verge Maria és entesa per Marta y per Magdalena quant en lo seu castell 

acolliren a Jhesús, salvador nostre». Aquest capítol difereix una mica de la resta, ja 

que no hi ha pràcticament una part narrativa o biogràfica, sinó que se'ns parla de 

l'actitud de Maria davant la vida activa i contemplativa posant-la en relació a les 

altres dues santes dones, Marta i Magdalena.  

 El tòpic el trobem desenvolupat, per exemple, en un dels sermons de sant 

Vicent Ferrer. El dominic valencià s'havia inspirat probablement en algun material 

homilètic anterior, ja que, tot i que no esmenta cap font d'autoritat (a excepció dels 

versicles bíblics que cita), trobem el motiu del model exemplar de vida mixta 

encarnat per Maria ja desenvolupat per altres confrares dominics anteriors.249 En un 

sermó sobre l'Assumpció de la Mare de Déu trobem desenvolupat aquest tòpic, i el 

mateix sant Vicent justifica la inclusió d'aquest tema en la celebració de la festivitat 

de l'Assumpció:  

Dirie algun entricat: “Oh pare, [...] ¿què fa lo evangeli de huy a la festa 
present, com parlo de santa Marta e de santa Magdalena? Axí que no fa res al 
propòsit”. Yo vos dic que·l tema e lo evangeli de huy, si volem parlar a la 
letra, que és impertinent e no y fa res; mas si volem parlar a l'enteniment 
spiritual, dic que en tota la Bíblia no·s trobe evangeli que axí perfetament 
pose la vida de la verge Maria que aquest” (Schib 1975: 74).  

A partir d'ací sant Vicent inicia una argumentació en què compararà l'actitud activa 

i contemplativa de la Mare de Déu al llarg de la seua vida amb l'actitud activa de 

santa Marta i la contemplativa de santa Magdalena, concloent que en Maria es 

trobem tots dos comportaments.250 Propòsit idèntic al que llegim en el capítol de 

                                                      
249 Ho trobem per exemple desenvolupat en els Sermones de beata Virgine de 1266 del 

dominic Bartolomeo da Breganze (Gaffuri 1993: 804-806). El tòpic, però, també havia 
estat desenvolupat prèviament per teòlegs parisencs del segle XII, com ara Pere Cantor i 
Pere de Poitiers (Gaffuri 2001: 209); vegeu també Longére (1975: 359). 

250 En la Istoria de la gloriosa santa Magdalena de Roís de Corella, també trobem el motiu 
desenvolupat breument. En l'apartat «De la vida activa e contemplativa», es compara els 
models de vida activa i contemplativa de Marta i Magdalena, i Corella recorda com 
Jesús i la seua mare reunien els dos models de vida: «No enculpà, lo Jutge just, de 
Marta la solicitut virtuosa, ans, dient que la contemplació alta de Magdalena era millor, 
atorgà ésser bo lo solícit treball de la germana. E, axí, Ell, Déu e Senyor nostre, reglà de 
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Peres, i a més, a partir d'idèntiques argumentacions:  

1. En aquesta gloriosa entrada de aquest castell és entesa la entrada que féu lo 
rey dels cels en lo verge ventre de la sacratíssima verge Maria, la qual és 
castell dins qui és entrat aquell invincible rey de glòria per batallar y vençre 
los cruels enemichs de natura humana.  
 Fon Martha la gloriosa verge Maria quant totes les obres de pietat e 
misericòrdia en lo seu amat fill obrava, y com a diligent y solícita mare lo 
alletava y nodria. Fon solícita y torbada quant per fogir a la cruel e iniqua ira 
del pervers Herodes a la província de Egipte fogia; y quant veya que los 
malvats juheus la dolorosa mort e passió al seu benaventurat fill tractaven; y, 
sobretot, fon torbada quant lo véu pres, ligat y açotat, coronat d’espines, 
scarnit, abufetegat, crucificat y soterrat en lo sagellat sepulchre. Nos trobà 
jamés ésser estada semblant administradora […]. (VVM 65r) 
 
1. Veus ací la primera part: com Jesucrist entrà en la verge Maria, ço és lo 
castell, en la sua concepció. [...] En aquest castell entrà Jesucrhist lo dia de la 
sua beneita incarnació. Ara, vejam, quan hi entrà, qui· l reebé en sa casa. No 
degú sinó la verge Maria. [...] E axí· l rebé, e per ço és dita Marta, que vol dir 
domina, la senyora. [...] Donchs bé appar ver que aquest evangeli és propri de 
la verge Maria, a la vida activa, e és la primera obra.  
 Ara vejam la segona obra. Diu: 'Marta autem usque ministerium'. Diu que 
quan Jesuchrist fon dins lo castell, santa Marta ere molt affaynada, metie's 
per casa per servir bé a Jesuchrist. E açò fa per la verge Maria. Hun secret 
vos diré: axí com santa Martha lo rebé e·l serví, axí la verge Maria lo serví. 
[...] Ella parí tota soleta, e parida començà'l a servir [...]. Depuix, com a 
esterrada anà en Egipte ab Joseph, qui ere vell e fuster, que no podie fer 
fahena, mas la verge Maria VII anys donà vida a ella e a Joseph e a son fill de 
ses mans, que sabie texir. E depuix, quan fo gran, com li apparellave de 
mengar! Per què, axí com la primera obra de Martha diu que s'esforçave a 
servir Jesuchrist, axí la verge Maria. [...] Diu lo evangeli: 'Marta solicita és, et 
turbaris erga plurima'. Açò fa per la verge Maria, e és la passió de Jesuchrist. 
Quan santa Marta lo hac rebut, dix que no pensava que·l pogués ben servir, e 
havie gran ànsia e turbació contra les serventes. Açò matex havie la verge 
Maria en la passió de son fill [...] ço és, de la passió de son fill que serie pres, 
açotat, crucificat, etc. [...] (Schib 1975: 74-76)  
 
2. Fon Magdalena la sacratíssima verge Maria perquè tostemps en la 
luminosa cara del seu unigènit fill contemplava, y en les santes obres, 
manaments y doctrines que aquell ensenyava; la qual no solament als sagrats 
peus, mas al preciosísim cap de son fill aseyta, estojava dins la capça del seu 
inmaculat cor les paraules dels àngels, dels pastors y dels reys d’Orient, y los 
alts e profundes misteris que per tota la gloriosa vida de aquell contemplava. 
(VVM 65v) 

2. Ara anem a la vida contemplativa. Diu lo evangeli de santa Maria 
Magdalena: 'Maria, sedens usque illius', Diu que santa Maria Magdalena 
assigué's als peus de Jesuchrist, hoint les sues paraules […], Açò per la verge 
Maria fa, per çò que Jesuchrist, stant chich, havie tanta sciència com ha huy 
en lo cel […], mas la verge Maria, sabent açò, fahie'l siure en una cadira, e 
ella assehie's als peus, pregant.lo que li volgués declarar la ley […]. (Schib 
1975: 77-78)  

                                                                                                                                       
nostre ésser e viure, en si hi en la sua Mare gloriosa elegí la una e l'altra, perquè la 
contemplació, lavors, és pus alta, excel· lent e perfeta, quant la sua celssitut, per la escala 
de la vida activa pujant, se ateny» (Miquel i Planas 1913: 318).  
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Malgrat els paral· lelismes que hi podem llegir, no podem concloure que el Sermó 

de sant Vicent siga la font directa de Peres, perquè el tòpic podria aparéixer en 

altres compilacions o en altres fonts consultades. En qualsevol cas, sembla evident 

que Peres coneixia alguns materials homilètics que féu servir com a base d'alguns 

dels seus capítols, això sí, degudament reelaborants i integrats en el fil argumental 

de l'obra. 

 

2.5.4 Maria en el cicle de la Passió: els gèneres del planctus i la compassio 

Mariae; els relats contemplatius 

 Fins ara hem tractat dels episodis de la vida de Maria que se centren 

fonamentalment en els esdeveniments que precedeixen el naixement de Jesús o els 

que tenen lloc després de la seua mort, és a dir, aquells que deriven més 

directament de les fonts apòcrifes dels primers segles, difosos més tard, ampliats, 

en la celebració de les festivitats litúrgiques. Les tradicions que hem esmentat, 

però, no dediquen gaire atenció als episodis de la vida de Maria durant la vida 

pública de Jesucrist, i especialment, en els esdeveniments de la Passió.251 

Tanmateix, en la devoció popular i en l'imaginari col·lectiu que hem llegat fins a 

hores d'ara, hom situa la figura de Maria seguint son fill camí del Calvari, 

presenciant la seua mort, rebent el cos en el descendiment de la creu, com també en 

el trasllat al sepulcre, però de cert, en els evangelis o en els primers apòcrifs poques 

són les notícies que tenim al respecte. 

 En els evangelis canònics la presència de Maria en el procés de la passió de 

Jesús es limita a les breus referències de l'evangeli de Joan (19, 25) que la situa al 

peu de la creu, cosa que convidava a glosar i completar els passatges imaginant què 

faria la Mare de Déu en aquells moments previs fins a arribar al peu de la creu 

acompanyada de sant Joan, com també en els moments que se'n seguiren. A més, la 

profecia de Simeó referida per sant Lluc (2, 35) en què s'anunciava el seu dolor 

permetia relacionar ambdós versicles. Des dels primers segles, però, es produí una 

mena de polèmica parant atenció exclusivament a quina era l'actitud de la Mare de 

Déu al peu de la creu,252 si coratjosa i amb fermesa d'ànim, com defensava sant 

                                                      
251 Els capítols dedicats a la mort i resurrecció de Jesuscrist en la Legenda Aurea, no 

contenen gaire informació narrativa, sinó que són explicacions teològiques sobre el 
significat de la Redempció. Vegeu «De passione Domini» (Maggioni 1998: 336-353). 
Només la trobem en la  Resurrecció, ja que se li apareix en primer lloc.  

252 Polèmica que s'allarga al llarg dels segles. Encara al segle XVIII el papa Benet XIV, en 
relació a la qüestió, argumentà que: «se anche Cristo pianse per la morte di Lazzaro, il 
pianto a pie' della croce non debba dirsi indecoroso per Maria» (Ermini 1916: 47).  
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Ambrós,253 o si afligida i plorosa, com defensaven altres teòlegs i pares de 

l'Església, com ara sant Agustí, Efraïm de Síria,254 i més tard Joan Damascé,255 

Nicolau el Místic,256 etc. que escrigueren algunes de les primeres composicions 

líriques sobre el dolor i el plany de Maria davant la creu.  

 Els evangelis apòcrifs del cicle de la Passió de Jesucrist,257 no dediquen 

tampoc gaire atenció a la figura de Maria. Ni tan sols en la primera part de 

l'evangeli de Nicodem (escrit entre els segles III i IV), coneguda com a «Actes de 

Pilat», que descriu amb detall el procés de la passió i mort de Jesucrist, hi trobem 

referències a la presència de Maria o al seu dolor.258 Tanmateix, el motiu de 

l'aflicció de la Mare de Déu era viu en la devoció popular, i les manifestacions 

líriques que se n'ocuparen no tardaren a aflorar arreu, iniciant-se així la tradició de 

la compassio Mariae i del planctus Mariae.259 

 Des dels primers moments el cristianisme ha difós la imatge de Crist en la 

creu,260 i, per tant, la passió ha estat una de les parts fonamentals del missatge 
                                                      
253 Erminni (1916: 46) reporta alguna de les argumentacions de sant Ambròs contingudes 

en De institutione virginis que mostren el seu parer al respecte: «stabat maria iuxta 
crucem filii et spectabat virgo sui unigeniti passionem, stantem illam lego, flentem non 
lego».  

254 Al segle IV escrigué la «Lamentatio Virginis», on es referí al dolor de Maria davant la 
creu. (Ermini 1916: 55). 

255 Joan Damascé a la primera meitat del segle VIII desenvolupà més àmpliament el tema, i 
associa a la Passió de Jesucrist la memòria de la pia mater (Ermini 1916: 56). 

256 A les darreries del segle IX Nicolau el Místic contrueix un dels primers planys de Maria 
que esdevindrà fonamental per a l'Església greca: construeix «una vera sequenza della 
mater dolorosa […] dolente presso la croce, che si lamenta e sfoga la sua grande 
afflizione chiedendo a Dio il soccorso. La lirica è quasi tutta in discorso diretto, al quale 
s'alterna la narrazione» (Ermini 1916: 56). 

257 Vegeu Santos Otero (2001: 193-302) i Puig (2008 349-481).  
258 L'evangeli de Nicodem, però, coneix diverses versions al llarg dels segles (Izquierdo 

1994: 17-21). L'evangeli s'estructura en dues parts independents i diferenciades, les 
«Actes de Pilat» i el «Descendiment de Crist als inferns», que probablement no van 
estar unides fins a les reelaboracions del període carolingi (Santos Otero 2001: 205-
207). Ni l'edició del text de Santos Otero (2001: 208-245), ni la de Puig (2008: 383-446) 
inclouen cap referència a la presència de Maria ni al seu dolor. L'única referència a les 
dones que acompanyaven Jesús en el moment de la mort és la següent: «S'estaven allà a 
distància els coneguts de Jesús i també algunes dones que l'havien seguit des de Galilea 
i que ara s'ho miraven.» (2008: 409). Aramon (1959: 15) declara que en la versió B del 
Gesta Pilati, redactada probablement al voltant del segle V, s'inclou un dels planys de 
Maria més antics que es conserven, i suggereix que aquest haguera pogut influir en 
l'origen d'aquest gènere. De les consultes als apòcrifs que hem realitzat, no podem 
extraure les mateixes conclusions, ja que la presència de Maria al peu de la creu ni tan 
sols s'hi indica.  

259 De fet, algunes reelaboracions romançades de l'Evangeli de Nicodem de la baixa edat 
mitjana incorporen planys de Maria al peu de la creu, com ara les versions catalanes 
versificades conegudes com Sens e razós d'una escriptura (vv. 897-948) i E la mira car 
tot era ensemps (vv. 315-330) (Izquierdo 1994: 33). 

260 Així, de fet, ho proclama sant Pau (Cor. I 5,9): «nos autem praedicamus Christum 
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cristià. A més, des de l'evangeli s'encoratjava a l'exercici de la pietat i la 

misericòrdia,261 i es considerava que la pietat vers la passió de Crist propiciava la 

pràctica de la virtut cristiana i els acostava a la promesa de la vida eterna. Els 

cristians, doncs, han voltat els ulls amb compassió vers els moments de la mort de 

Jesucrist, i encara més, cap al dolor de Maria, preanunciat tant en el Nou 

Testament262 com en el Vell.263 Si la profecia del dolor de Maria estava plasmada i 

fonamentada en les escriptures, no han de sobtar, doncs, les manifestacions 

artístiques que aprofundeixen en el motiu des de gairebé els primers segles.264  

 El motiu del dolor d'una mare davant la pèrdua del fill, ja es troba 

representant profusament en l'art clàssic, i algunes de les expressions amb què es 

descriu el patiment en la literatura grecollatina coincidiran amb les que trobarem en 

les expressions del dolor de Maria. Un dels llocs comuns més evidents serà sens 

dubte el desig de la mort immediata com a consol al dolor que les afligeix; però hi 

trobarem, tanmateix, notables diferències, com ara el desig de venjança present 

sovint en les composicions clàssiques.265 En Maria, a més, es fon l'aflicció que sent 

per la mort del fill amb el coneixement del pla de la Redempció, cosa que commou 

encara més els fidels, que observen el seu dolor extrem com a sacrifici de la 

salvació.  

 Els comentaristes grecs de l'evangeli són els primers a descriure-la amb 

llàgrimes al rostre, però el motiu s'estén també entre els carmina llatins des del 

segle VI (Ermini 1916: 47-57), tot i que les composicions se centraven més en la 

passió de Crist que en la compassio de Maria. A partir, però, del període carolingi, 

                                                                                                                                       
crucifixum Iudaeis quidem scandalum gentibus autem stultitiam».  

261 Mt 5, 5: «beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur».  
262 Ho comprovem en les paraules de Simeó en la presentació de Jesús en el temple, segons 

l'evangeli de sant Lluc (2, 34-35): «et benedixit illis Symeon et dixit ad Mariam matrem 
eius ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Israhel et in signum 
cui contradicetur et tuam ipsius animam pertransiet gladius ut revelentur ex multis 
cordibus cogitationes».  

263 Recordem que l'exegesi bíblica tractava de trobar paral· lelismes entre l'Antic Testament 
i els evangelis, per tal de demostrar la relació profètica del primer en els segons. Llegim 
al profeta Jeremies (4, 10): «et dixi: heu heu heu! Domine Deus ergone decepisti 
populum istum et Hierusalem dicens: pax erit vobis et ecce pervenit gladius usque ad 
animam», versicle que s'ha relacionat amb el dolor de Maria.  

264 Les representacions pictòriques de la crucifixió augmenten especialment d'ençà el segle 
VIII, quan a partir del concili in Trullo (de l'any 692) es permet –i s'insta a– la 
reproducció de la veritable imatge de Déu a la creu. Proliferen així, doncs, les 
representacions que inclouen la verge Maria al peu de la creu (Besançon 1994 [2003], 
155). Amb tot, s'hi conserven algunes obres d'art que representen la crucifixió i que 
inclouen també la figura de la Mare de Déu ja des de les darreries del segle VI (Ermini 
1916: 121).  

265 Per a una visió més aprofundida de la qüestió vegeu Ermini (1916: 109-119) 
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proliferen a poc a poc els himnes, laudes, antífones i seqüències que tenen com a 

tema principal els dolors de la Verge, que arrelen a poc a poc tant en les 

celebracions litúrgiques com en l'esperit dels devots.266  

 A partir d'aquests precedents es configura el gènere del planctus mariae,267 

un dels gèneres lírics més conreats al llarg de tota l'edat mitjana, i del qual s'hi 

compten copioses manifestacions tant en llatí com en les llengües romàniques268 

d'arreu d'Europa, a partir dels segles XII i XIII, segles d'eclosió del gènere, com a 

conseqüència de la renovació espiritual duta a terme pels ordes monàstics 

mendicants.269 Aquesta nova espiritualitat abanderada principalment per l'orde 

franciscà, para molta més atenció a la contemplació de la passió de Crist, i, en 

aquesta observació emotiva Maria esdevindrà l'altra protagonista que pateix en el 

Calvari, travessada per un dolor tan humà que propicia el mimetisme del fidels: 

Meglio di qualunque altro evento o mistero che la Chiesa commemorava nel 
rito dell'ufficio e della messa, come l'Annunziazione e l'Assunzione della 
Vergine, ne' quali l'esser gli attori per la maggior parte gente di cielo 
impediva ogni fremito di passione sinceramente umana. Ed è agevole 
comprendere che, se l'argomento della passione fu il più popolare e il più 
accetto, tra le persone che parteciparono al dramma del Golgota rimanesse 
più viva e parlante alle fantasie, destate a pietà dall'ascesi, la figura 
eroicamente dolorosa della virgo moerens. (Ermini 1916: 52-53) 

 Però moltes són les tradicions espirituals que conflueixen en la gènesi del 

plany. L'orde del Císter havia professat una atenció especial a la Mare de Déu, i la 

influència de les obres de sant Bernat s'hi trobarà en gairebé totes les 

                                                      
266 Grégorie (2001: 102) ha destacat també la influència dels escrits de Pere Damià en el 

segle XI, un dels teòlegs més prolífics i influents de la centúria, per a la consolidació del 
culte a la Mare de Déu dels Dolors. 

267 Vegeu una panoràmica de les característiques i l'evolució del gènere del planctus en 
Cremaschi (1955) i Sticca (1984). 

268 En català comptem amb manifestacions com ara: «Augats, seyós, qui credets Deu lo 
payre», de la segona meitat del segle XIII (Aramon 1959) com també el Plant de la 
verge de Ramon Llull (Romeu 1986) i la Passió de París (Garcia Sempere-Martin 
2003), «De gran dolor cruzel ab mortal pena», probablement de la primera meitat del 
segle XIV (Aramon 1962) –tot i que és un plany possiblement provençal–, i el plany de 
Joan Roís de Corella «Ab plor tan gran que nostres pitz abeura», de la segona meitat del 
segle XV (Miquel i Planas 1913: 409). Amb tot, moltes altres obres en prosa, com ara la 
Vita Christi d'Eiximenis o la d'Isabel de Villena, com així mateix la VVM, inclouen 
també planys dins de la narració de la passió de Jesús.  

269 «Els planys de la Verge com a gènere literari independent no comencen, com és sabut, a 
l'Europa occidental, abans del segle XII. Llur aparició i llur desplegament són coetanis, 
doncs, de l'extraordinària expansió de la hiperdulia que veiem produir-se durant les 
dotzena i tretzena centúries, fruit en gran partida de l'ardent devoció a Maria de 
premostratencs i cistercencs, de les obres apassionades de sant Bernat –o a ell 
atribuïdes–, de la predicació dels dominicans i, per damunt de tot, sense cap mena de 
dubte, de l'esperit fervent i humà de sant Francesc i dels seus seguidors, tots els quals 
contribueixen també, en gran manera, a fer que sigui donat un nou caràcter a la 
iconografia mariana.» (Aramon 1959: 14). 
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manifestacions líriques del dolor de Maria, com sovint el ressó de les oracions i 

meditacions del benedictí270 sant Anselm i els seus deixebles, i a través d'aquests 

traspuaran els comentaris de sant Agustí (Ermini 1916: 86). L'orde dels serfs de 

santa Maria estigué especialment abocada a la pietat mariana, i conrearen moltes 

obres dedicades als dolors de la Mare de Déu,271 d'entre les quals caldria destacar el 

Planctus Domine nostre, de les darreries del segle XIV, de frare Nicoló d'Arezzo 

(Branchesi 2001). Els dominics també professaren un especial amor a la Verge, i 

produïren nombroses obres que desenvolupen el tòpic. Jaume de la Voràgine, per 

exemple, dedicà dos texts a la passió de Crist: el Sermo de Planctu beatae Mariae 

Virginis i el Sermo de Passione Domini. Ambdues obres, malgrat que reben el nom 

de sermó, són en el fons dos tractats que desenvolupen el tema de la compassió 

Mariae i que exalten el dolor de la Mare de Déu al peu de la creu (Arialdi 1988: 

87-95, 114-119). 

 Amb tot, l'amor dels franciscans pel Déu crucificat i el mètode 

contemplatiu que hi postulaven esdevingué decisiu per a la configuració del gènere. 

Sant Francesc havia predicat la contemplació de les ferides i els dolors de Crist en 

la passió, dins l'orde s'havia generalitzat la celebració del via crucis, i amb la 

influència principalment de les Meditationes vitae Christi i, sobretot, de les 

Meditationes passsionis Christi,272 atribuïdes a sant Bonaventura, la recreació del 

procés de la passió esdevé sempre més realista, i el vessant de la compassió de 

Maria més present. A la fi del segle XIII molts himnes litúrgics, especialment 

aquells de l'ofici del Divendres Sant, comprenien proses llatines o lamentacions de 

Maria al peu de la creu, expressions emotives que ja eren part de les manifestacions 

de la devoció popular.273 Entre aquestes composicions hem de destacar, per la 

repercussió que se'n seguí, l'himne conegut com l'Stabat mater de Jacopone da 

Todi. En les 20 estrofes de tres versos que el configuren, el poeta franciscà 

                                                      
270 Vegeu una síntesi de la tradició espiritual mariana en l'orde benedictí en Grégoire 

(2001).  
271 Aquest orde originari de Florència, arribà a la Corona d'Aragó en 1488, fomentant 

encara més la devoció per la Mare de Déu dels Dolors, culte que ja estava força estés en 
els nostres territoris.  

272 Dal Pino (2001: 188) esmenta altres obres franciscanes que també influïren en la 
consolidació dels sentiments religiosos lligats a la humanitat de Crist i a la compassió 
Mariae com ara: l'Ufficium de Passione Domini, el Lignum vitae i la Vitis mystica de 
san Bonaventura; De deliciis Virginis gloriosae de John Pechan, arquebisbe de 
Canterbury, (obra que aborda tots els misteris marians); i les laudes de Jacopone da 
Todi.  

273 Aramon (1956: 17) posa de manifest que fins i tot els planys escrits en romanç beuen de 
les tradicions populars, fet que s'evidencia en la poca dependència que mostren entre 
ells i respecte dels textos llatins i conclou: «la literatura dels planys, com la dels misteris 
de la Passió, és principalment popular i no deriva de la literatura en llengua llatina».  
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aconsegueix plasmar el dolor extrem de Maria, fonent les expressions líriques del 

seu patiment amb la contemplació del devot que recita els versos, reforçant així el 

seu lligam emocional.274 L'himne es popularitzà arreu i s'instaurà com una de les 

recitacions pròpies de la celebració de la festa de la Mare de Déu dels Dolors, 

instituïda oficialment en 1413 (Ermini 1916: 20). Passà a formar part dels missals i 

llibres litúrgics, primerament de l'orde franciscà i, al llarg del segle següent, es 

difongué en els ritus litúrgics de l'Església arreu d'Europa.275 La influència, doncs, 

que exercí en la configuració del gènere del planctus, fou notable.276  

  A poc a poc, doncs, la presència de la lamentació de Maria esdevé més 

habitual en la celebració de la passió, amb la lectura d'himnes a manera de planys i 

amb la incorporació de la seua presència en el via crucis franciscà. Però el gènere 

continuarà evolucionant en els segles següents, afegint i intercalant sobre les 

expressions líriques i elegíaques dels planys un major caràcter narratiu i dramàtic:  

Divenuto popolare il canto della Virgo dolorosa, ben tosto il desiderio della 
varietà e della novità, che domina sempre in ogni forma d'arte, e la pietà 
religiosa, viva e veemente, dalle lamentevoli melodie della lirica derivarono 
l'azione drammatica. Il poeta non si tiene pago a descrivere solamente ciò che 
vede innanzi ai suoi occhi o a gemere e a compatire, ma vuol che la Vergine 
si dolga e pianga essa stessa ne' tenui versi rimati, vuol che Cristo parli e 
conforti, che le pie donne e il discepolo prendano parte al dolore della madre, 
l'accompagnino e la consolino [...] (Ermini 1916: 85).  

Aquest desig, no només de contemplar el dolor de Maria mitjançant un plany, sinó 

de reviure la seua expressió íntima de dolor durant el procés de la passió, es 

concretarà en un seguit d'obres que, com ara veurem, narraran els moments de la 

crucifixió i la mort a través del seu testimoni, recreant una veritable passió de 

Maria. A les lamentacions líriques de Maria al peu de la creu s'aniran afegint 

apunts narratius i diàlegs en estil directe (Cremaschi 1955: 394); a més, el diàleg 

                                                      
274 Les primeres quatre primeres estrofes contenen, sobretot, la descripció de la Mare de 

Déu al peu de la creu; els temes de les tres següents mostren principalment la compassió 
del cristià vers el dolor de Maria; continua amb sis estrofes en què el devot expressa el 
seu desig per compartir el sofriment de la Mare de Déu; i, a les quatre darreres, s'hi fa 
una reflexió sobre el sofriment com a camí de salvació (Ermini 1916: 46-55). 

275 Tanmateix, el Concili de Trento el va eliminar de la litúrgia, i no va ser fins a l'any 1727 
que el papa Benet XIII el reintroduïra en el missal romà.  

276 Tanmateix Aramon (1956: 14-15) destaca la influència que l'Stabat Mater exercí en la 
configuració del gènere del plany, però no considera que aquesta composició –ni d'altres 
que descriuen o narren els dolors i els patiments de Maria– siga un paradigma del 
gènere, ja que Maria apareix com un testimoni mut, que no formula cap lamentació o 
expressió de dolor en estil directe, característica intrínseca del gènere: «El tret 
fonamental d'aquestes composicions és certament el seguit d'exclamacions que, sota 
formes diverses, hom atribueix a la Verge i que aquesta adreça, sia com a monòleg, sia 
en diàleg amb un o més interlocutors, als seus auditors (representats pel cor), al més 
sovint a Jesús, en d'altres versions a diverses persones (Joan, Magdalena, Gabriel,etc. 
Ultra Hesús) o personificacions (la Creu, la Mort, etc.)».  
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narratiu propiciarà el diàleg escènic, i el gènere de la compassio mariae s'introduirà 

posteriorment en el drama litúrgic i la representació del misteri, tot i que mantenint 

sovint els motius lírics propis del plany. Així s'omplia el buit narratiu sobre les 

seues accions durant la passió, i alhora també s'aprofundia en el seu tarannà humà i 

en la seua aflicció com a mare, per tal que els devots pogueren millor compartir el 

seu patiment. La Vida de la Verge Maria de Miquel Peres, com veurem, participarà 

d'aquesta tradició en els capítols previs i posteriors a la mort de Jesús. 

 Entre les obres més importants per a la configuració del gènere de la 

compassio mariae, cal subratllar el Liber de Passione Christi, et doloribus et 

planctibus matris eius, atribuït a sant Bernat de Claravall (tot i que també s'hi 

compten atribucions a sant Agustí, sant Anselm i Oglerius) i el Dialogus beate 

Mariae et Anselmi de passione Domini, atribuït a sant Anselm. En ambdós texts, 

tots dos del segle XIII i tots dos probablement d'origen benedictí, el procés de la 

passió es conta a través dels ulls de Maria. En el Liber, un narrador interroga Maria 

sobre els episodis principals de la passió, des que s'assabenta del prendiment de 

Jesús fins que és soterrat. En el Dialogus, Maria s'apareix a sant Anselm i respon 

les preguntes que aquell li fa sobre la passió. Les dues obres presenten alguns 

elements comuns que esdevindran tòpics del gènere, com ara les descripcions del 

cos maltractat de Jesús, la maldat dels jueus que han demanat la seua condemna, el 

desig de morir i de ser soterrada amb son fill, el disgust pel canvi entre Crist i sant 

Joan, etc. (Garcia Sempere-Martin 2009: 565).  

 El Liber de Passione Christi, però, a banda de ser un dels precedents del 

gènere, té un interés especial, ja que presenta un esquema narratiu semblant al que 

apareix en els capítols que Miquel Peres dedica a la narració passió de Crist 

(capítols XX-XXV). En el Liber Maria respon les preguntes d'un personatge que la 

interroga, i relata els fets des del moment en què se n'assabenta que Jesús ha estat 

detingut.277 Explicarà com decideix seguir-lo, acompanyada de les altres Maries, 

camí del calvari. Descriu amb cruesa com el troba ple de colps, i com es desmaia 

en el primer encontre (segons s'havia popularitzat en la quarta estació del via crucis 

franciscà). La crucifixió es descriu de manera ràpida,278 tot i que recordant com 

s'acompleixen les paraules profètiques d'Isaïes. També altres escenes de la passió 

van precedides de citacions bíbliques, que relacionen el relat amb les fonts 

                                                      
277 En Peres no trobarem aquest començament, sinó que l'acció parteix directament des que 

Joan li comunica que Jesús ha estat pres i sentenciat.  
278 En altres textos contemporanis a Peres, però, com ara la Istòria de la passió de Fenollar 

o la Vita Christi de Villena, «se acentúa la crueldad del proceso y los tormentos 
impuestos a Jesús» (Garcia Sempere 2000b, 53). En Peres la descripció del procés de la 
crucifixió és molt breu.  
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canòniques. A continaució, Maria pronuncia el primer plany: mitjançant un plany 

de to trist i desesperat, proclama el seu desig de morir amb ell, el rebuig per 

romandre sola, al que Jesús li respondrà atorgant-li Joan com a fill. Hi ha 

interrupcions del narrador per cridar el lector a la reflexió i a la contemplació, i per 

incidir en la impossibilitat d'explicar el patiment de la Verge en aquells instants. 

Jesús, tanmateix, s'expressa en un to més doctrinal, mentre que Maria es presenta 

desolada i trista. Després de la mort de Jesús, es produeix un altre plany que 

segueix el descendiment de Jesús de la creu, i després, es narra el soterrament de 

Jesús (Garcia Sempere 2000b, 53-55). 

 Els capítols que Peres dedica als esdeveniments de la passió segueixen a 

grans trets l'esquema narratiu del Liber, tant pels fets reportats, com per les actituds 

que caracteritzen els personatges principals, els planys que hi inclou, els 

comentaris i les reflexions del narrador sobre la impossibilitat de descriure el dolor 

de Maria, etc. A diferència però, del Liber i del Dialogus, la trama no parteix d'una 

interpel·lació ni es desenvolupa mitjançant la recreació d'un diàleg: entre els 

capítols XX-XXIV el narrador omniscient va descrivint els esdeveniments en 

tercera persona, però directament des del punt de vista de Maria, incorporant, a 

més, diàlegs espirituals mantinguts amb Jesús, i planys de la Verge també en estil 

directe. Sobta però, que en el capítol XXV, quan Maria torna al cenacle després del 

soterrament de Jesucrist, és –ara sí– interrogada pels deixebles, de manera que 

novament es relaten els fets, però sent Maria la narradora dels seus records i 

vivències. És a dir, Miquel Peres reporta el relat des de dues tècniques diferents 

que enriqueixen la contemplació del lector en oferir-li dues perspectives: en primer 

lloc ens presenta els fets a partir d'un narrador omniscient, on Maria és el 

personatge coprotagonista de la passió, de manera que observem el seu dolor com a 

espectadors; després, però, la converteix en la narradora, per fer-nos reviure els 

moments de la passió a partir del seu testimoni personal. Sembla evident que 

l'autor valencià coneixia la tradició de la compassio mariae, i del planctus, ja que a 

partir d'aquestes bases estructura els capítols dedicats a la passió, i, fins i tot, 

ofereix dos plantejaments narratius per accedir-hi. Sens dubte era plenament 

conscient de l'interés que els capítols esmentats tocants a la passió de Jesucrist 

despertaven entre els lectors devots. 

 El gènere de la passió de Crist té una llarga tradició en la literatura 

catalana; només cal esmentar les versions romançades de l'Evangeli del Nicodem 

tant en vers (Sens e razós d'una escriptura i E la mira car tot era ensemps) com en 
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prosa (Gènesi i Gamaliel)279 per fer atenció a l'interés que despertava entre el 

públic ja des dels inicis del segle XIV. El tema, adaptat estèticament als gustos dels 

lectors de les darreries del Quatrecents, continua tenint plena vigència, i trobem 

obres de contemporanis de Peres dedicades íntegrament al tema de la passió de 

Crist, com ara Lo passi en cobles de Bernat Fenollar i Pere Martines.280 Dins del 

cicle de la passió, hi destaquen, així mateix, els relats que atorguen un major 

protagonisme a Maria i la presenten com un testimoni d'excepció a través de la 

qual contemplar la passió, com ara i especialment Ací comença la passió de 

Jesuchrist, salvador nostre, el plant de la verge Maria ab les dolors e lahors de 

aquella, que Miquel i Planas (1915-1920) atribuí a Miquel Ortigues, i les Cobles 

novelles de la Passió de Jesuchrist complides (Garcia i Martin 2009). Totes dues 

obres estan construïdes a partir del model del diàleg, en la primera amb sant Benet i 

en la segona amb un «devot» interlocutor, a partir del qual la Mare de Déu reviurà 

el dolor en narrar la passió. Totes dues entronquen, per tant, amb la tradició del 

Liber i el Dialogus, com comprovem, molt difosa en la literatura catalana.  

 És difícil establir si algun d'aquests texts exercí una influència directa sobre 

l'obra de Peres, ja que, si molts dels tòpics narratius que hi apareixen coincideixen, 

no deixen de ser els tòpics habituals del gènere que trobem en molts escrits. Així 

mateix, en el text de Peres hi apareixen matisos que el particularitzen. L'atenció la 

centra quasi exclusivament en el personatge de Maria i en el tema de la compassio, 

i, llavors, para una escassa atenció a la narració d'esdeveniments com ara el procés 

de la crucifixió o del repartiment de la roba de Jesús, motius força difosos en la 

tradició del tema, i presents en els altres texts contemporanis, com ara en La Istòria 

de la passió de Lo Passi en cobles (Garcia Sempere 2002: 64). Altres 

esdeveniments dels quals la Verge no és testimoni directe, com ara el judici previ 

davant Caifàs i Pilat, habituals en els relats de la passió, ni tan sols es mencionen 

en l'obra de Peres.  

 Els tòpics de la compassio mariae excedeixen a poc a poc els relats que se 

cenyeixen a la narració de la passió estrictament, i comencen a sovintejar en escrits 

que aborden altres motius relacionats o derivats. L'espiritualitat d'origen franciscà, 

com les pràctiques de meditació que postulaven –força generalitzades des del segle 

XIV–, aviven el desig dels devots per completar els relats evangèlics, i els convida 

a voler contemplar fins i tot més enllà dels esdeveniments de la passió, com ara què 

feien mare i fill en els darrers moments abans de la detenció de Jesús. Sorgeixen 

                                                      
279  Vegeu una descripció de les obres, dels testimonis conservats i de la difusió en 

Izquierdo (1994).  
280  Vegeu l'estudi introductori i l'edició de l'obra de Garcia Sempere (2002). 
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així moltes obres de tarannà contemplatiu que ofereixen als fidels una eina emotiva 

per a la meditació, moltes de les quals arreplegaran els tòpics de la compassió de 

Maria que hem recordat més amunt. I aquest tipus de manifestacions literàries 

també conflueixen d'alguna manera en l'obra de Peres.    

 Alguns dels episodis més emotius i originals del text valencià són aquells 

que presenten diàlegs entre Jesús i Maria, com ara el capítol del comiat abans 

d'anar al desert a dejunar («Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu 

benaventurat fill per anar al sant baptisme e a dejunar en lo desert», cap. XIV), o 

del comiat previ a la passió, («Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu 

beneyt fill per anar a la mort e passió dolorosa», cap. XVIII).281 Tots dos reben la 

influència dels relats contemplatius que devien circular a les darreries de l'edat 

mitjana, i que influeixen moltes de les obres del període, com veurem més 

endavant.  

 La tècnica del diàleg permet que els personatges s'expressen en estil 

directe, de manera que, al temps que possibiliten que la història avance, introduint 

elements anafòricament, dibuixen el tarannà i les actituds dels protagonistes. Mare 

i fill parlen dels misteris esdevenidors, i introdueixen explicacions teològiques als 

lectors avesats, però alhora, mostren els seus sentiments davant dels fets, i 

augmenten el caràcter emotiu de les escenes.  

 L'origen llunyà del plantjament narratiu potser cal relacionar-lo amb el 

motiu recollit en l'apòcrif assumpcionista conegut com Transitus A o Pseudo-Josep 

d'Arimatea, en què es far referència a un diàleg entre Jesús i Maria,282 però en 

realitat el motiu del comiat assoleix una gran difusió amb la pietat franciscana, a 

través de texts, com per exemple, les difosíssimes Meditationes vitae Christi (cap. 

72), on trobem l'esquema narratiu que presenta el comiat entre mare i fill abans de 

la passió, on Maria li pregunta si la seua mort és imprescindible. El diàleg s'amplia 

en altres obres de tarannà contemplatiu, de probable ascendència franciscana,283 

que van incloent altres tòpics propis de la compassio Mariae, de manera que el 

comiat previ a la passió arriba a ser el tema central d'alguns relats contemplatius 

breus.  

 Un exemple el trobem en la compilació anònima coneguda com Històries i 
                                                      
281 A més, en els capítols de la passió també trobarem diàlegs espirituals entre els dos 

personatges. 
282 «Entre las muchas coses que la madre inquirió de su hijo durante el tiempo que precedió 

a la pasión del Señor figuran las referentes a su tránsito [...]» (Santos Otero 2001: 344). 
283 Hauf (1992: 70) destaca la contribució de Cherubino da Spoleto en la consolidació 

d'alguns tòpics de l'escena, com ara l'expressió del desig de Maria per morir abans de la 
passió per no haver de presenciar-la.  
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contemplacions, que havien estat atribuïdes sense fonament filològic al personatge 

fictici de sant Pere Pasqual.284 Les sis històries que s'han transmés tradicionalment 

aplegades conformen un conjunt de narracions piadoses basades, o inspirades, en 

episodis evangèlics, independents entre elles però alhora enllaçades temàticament 

dins el cicle de la passió de Crist.285 Pels testimonis que s'han conservat, sembla 

que el text gaudí d'una notable difusió, especialment al segle XV, però la data de 

creació cal fixar-la possiblement a la segona meitat del segle XIV (Izquierdo 1996: 

349).286  

 Una de les històries compilades, (que sol aparéixer en el segon lloc a 

l'aplec) rep el títol de Contemplació del dimecres sant, com parlaren Jesuchrist e la 

verge Maria gloriosa familiarment de la passió de Jesuchrist.287 El relat 

reconstrueix, a partir d'una situació de gran familiaritat entre mare i fill, l'hipotètic 

comiat abans de la passió. Un narrador introdueix l'acció, i després, atorga la veu 

als personatges: Jesús anuncia a Maria que el moment de la Redempció ha arribat, i 

la Verge formula algunes qüestions sobre la necessitat de la imminent mort del fill; 

Jesús en justifica la necessitat i exposa les claus de la salvació, la prevén contra els 

esdeveniments dolorosos que se'n seguiran i li promet alguns consols per alleugerir 

el seu sofriment; Maria acabarà acceptant el pla de la redempció i esdevenint-ne 

partícip. Tot i haver un narrador que porta el fil conductor, el relat el constitueix 

principalment el llarg diàleg entre els personatges, que aborden qüestions 

                                                      
284 Vegeu una anàlisi de l'atribució inversemblant en l'estudi de Riera i Sans (1986). 
285  Les sis Històries i Contemplacions inclouen una Vida de Llàtzer i de les seues 

germanes santa Marta i santa Maria Magdalena; continuen amb el parlament de comiat 
que tingueren Jesús i la Verge Maria el dimecres sant; segueix la història llegendària de 
la Corona d’Espines abans, durant i després de la passió de Jesucrist; a continuació 
llegim la història novel· lada del Bon Lladre, germà de llet de Jesucrist; tot seguit, 
l’episodi de la mort dels sants Innocents i l’intent de llurs mares de fer-los ressuscitar 
per Jesucrist, i, per últim, la narració de les visions profètiques que tingué sant Joan 
Baptista les tres vegades que exclamà «Ecce Agnus Dei». Com es pot comprovar, 
algunes de les històries són llegendes de caràcter apòcrif, mentre que altres amplifiquen 
alguns esdeveniments o motius evangèlics. El text s'ha conservat en cinc manuscrits del 
segle XV, en una edició incunable i en un manuscrit de l'edat moderna. Vegeu una 
descripció més detinguda dels testimonis conservats en Arronis & Mas (2012: 155-156). 

286 Malgrat que alguns dels testimonis conservats presenten nombrosos trets dialectals de la 
branca oriental, una anàlisi acurada dels elements interns ens duen a pensar que 
l'original fóra un text anterior, possiblement de la segona meitat del segle XIV, sorgit en 
una comunitat franciscana beguina, probablement en un context valencià. Sobre la 
qüestió vegeu Izquierdo (1996) i Arronis & Mas (2012).  

287 La compilació comptava amb una edició de Pedro Armengol (1906: 21-35) que 
s'ocupava de l'edició del testimoni conservat en la Biblioteca Vaticana (Reg. Lat. 2056) 
que, segons es declara al marge del text, va ser copiat a Nàpols en 1454. Recentment 
hem enllestit una nova edició del relat (Arronis i Mas 2012: 171-181) a partir del 
manuscrit 559 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, copiat en 1438, testimoni 
que estableix la data ante quem de la compilació.  
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teològiques diverses amb gran familiaritat i comprensió mútua.  

 L'esquema narratiu del capítol XVIII de la VVM, «Com son fill, Déu 

Jesús, pres comiat de la sua mare beneyta per anar a la mort e passió dolorosa», és 

força semblant al del text anònim: Jesús anuncia la imminent passió a sa mare; 

aquesta li formula algunes qüestions sobre la necessitat de la seua mort, i es rebutja 

a acceptar-la; Jesús en justifica la necessitat i Maria acaba acceptant el pla diví. A 

més d'una estructura narrativa semblant, hi trobem coincidències temàtiques 

pròpies de la tradició de la compassio, com ara el desig de Maria de morir abans 

per no haver de presenciar la mort:  

1. mas per ço com diets que me u volets avisar, yo m'e pensat, fill, que quant 
vós volrets fer aquex misteri, que vós permetats que yo muyra un dia ans que 
vós, e veus per què, per tal que yo no vege tal jornada, car tem-me, fill, que 
no tornàs orada, e serà massa gran inconvenient. (Arronis & Mas 2012: 173) 

 

1. plàcia a la vostra benignitat atorgar-me aquesta gràcia: que yo ensemps ab 
vós muyra, perquè yo vivint la vostra dolorosa mort no haj·a veure, ho no 
comporteu que en vós, qui sou eterna vida, la cruel mort los seus ennegrits 
braços allargue (VVM 71v) 

o la petició perquè Jesús evite la mort dolorosa, cosa per la qual Jesús explica la 

necessitat de la seua mort per a la salvació humana:  

2. E ben vasets, fill, que vós sou senyor de natura 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 tan fort pasió, e 
l'àngel no volrie menys, e vós, fill, seriets escàpol de tan terribla e penal 
mort, e a mi fer-me-n'y-ets ets gràcia gran tanta que no us ho poria dir.  
(Arronis & Mas 2012: 174) 

 

2. O, fill e pare meu, príncep e rey de infinida potència! Per què morreu a 
mort tan dolorosa, puix no haveu fet per què? Per què voleu donar lo més hon 
lo menys complidament abasta? Que lo menor treball que vós haveu en 
aquest món sofert pot complidament rembre la gran captivitat de l’humanal 
linatge. Per què pagareu la tala del fruyt de Adam, puix l’arbre de sciència, de 
bé y de mal, a vós no és estat vedat? [...]» (VVM 71r) 

 L'escena del comiat, amb un esquema narratiu força semblant i amb la 

presència de gairebé els mateixos tòpics, es popularitzà especialment a les darreries 

del segle XV. La trobem, per exemple, en altres obres contemplatives 

contemporànies de Peres, com ara en la Vita Christi, d'Isabel de Villena, capítols 

CXL i CXLII (Escartí 2012: 311-319) i en l'anònim Speculum Animae, f. 36r (Hauf 

1992: 158). Tanmateix, malgrat que el motiu fóra força habitual en les obres de 

caire contemplatiu de l'època, entre el relat anònim del Comiat i el text de Peres 

hem localitzat alguns paral·lelismes temàtics i punts de confluència que pensem 

que paga la pena de remarcar. En el relat anònim Jesús promet a sa mare un seguit 
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de gràcies i promeses perquè puga comportar millor el dolor de la passió. Entre 

aquestes, li promet el sagrament de l'Eucaristia, i el privilegi de poder contemplar 

la seua imatge en l'hòstia consagrada abans de combregar:  

3. 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, hon vós volreu, parareu un 
tall altar per tal forma. E quant lo prevera tindrà aquell pa e lo aurà consagrat, 
dir-li-ets que astigua ·i· 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 la 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 resuscitat lo dia de Pascua, e en tal en qual [33r] 
manera vós, mare mia, ma vullats veura, ma porets veura e enteroguar e 
respondra e parlar sens null migà.. (Arronis & Mas 2012: 176) 

Aquest curiós privilegi el trobem expressat, fins i tot en termes molt semblants, en 

el capítol XVII de la VVM, «Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós cors de 

son fill en la Sancta Cena y com combregava y confesava, y la oració que deya 

quant combregava»: 

3. Tenia de son fill, Déu y senyor nostre, atorgat aquest gran privilegi que, en 
la hora que ella, gloriosa senyora, combregava, o quant lo prevere dient missa 
havia de la consecració dites les sanctes paraules, ella, humil senyora, veya 
clarament en l’òstia lo seu inmens fill en aquella manera que veure y 
contemplar lo volia: ho axí com naxqué, ho axí com los tres reys d’Orient 
lo adoraren, o penjat en la creu, ho resuscitat del sepulcre; de aquella 
manera que la sua devota vista contemplar lo volia, lo mirava, parlant ab ell 
coses de alta e profunda intel ligència que a la humana pensa no són posible 
compendre. (VVM 69v)  

El tòpic de la Mare de Déu rebent el sagrament era també habitual en relats 

contemplatius, el trobem també arreplegat en la Vita Christi (VCV) de sor Isabel de 

Villena (cap. CCLXXVI),288 però com veurem a continuació, els termes en què 

expressa el mateix motiu s'allunyen dels del relat anònim i dels de Peres:  

E com la Mare de Déu deliberava combregar, lo dia ans deia al seu amat 
secretari, sant Joan, que li tingués aquella sagrada hòstia una gran estona 
davant ans que·l rebés, quan deia missa, perquè, contemplant e mirant en 
aquell excel· lent e amorós sagrament, pogués llargament sentir los delits e 
tresors en aquell amagats. E la senyora, per la molta amor que tenia al 
puríssim Joan, comunicava-li grans secrets e alteses d'aquell divinal 
sagrament. [...] E, venint l'hora que sant Joan se girava ab aquell tresor 
inapreciable per comunicar-lo a la senyora, sa senyoria se postrava en terra, 
adorant aquella alta majestat ab profunda humilitat e reverència [...]. E, 
dreçant-se, mirava de fit ab los ulls corporals aquella hòstia sagrada e ab los 
ulls de l'ànima veia e contemplava dins aquella lo Fill de Déu i seu, lo qual 
ella havia concebut e tengut dins les entràmenes sues, e que per mitjà d'aquell 

                                                      
288 Capítol CCLXXVI. «De l'alta preparació, profunda reverència e indicible fervor e 

devoció ab què la sacratíssima Verge combregava, sentint en aquell preciós sagrament 
dolors e delits inrecontables» (Escartí 2012: 543-544). 
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sagrament havia a tornar en sa posada e cobert on nou mesos era estat. (VCV, 
Escartí 2012: 542) 

A més, mentre que en el relat d'Isabel de Villena atorga un protagonisme especial a 

sant Joan, amb qui comparteix revelacions, tant en el relat anònim del Comiat com 

en Peres, veurem que aquesta predilecció s'atribueix a sant Lluc:  

4. «Però gloriosa, per amor vostre, permetré que aquell que vós alegirets 
quant vós volrets, oge las ditas rahons, vostras e mias, e aquesta potestat 
coman-vos». E per aquesta raó tots dias e lo demés temps dehia la missa 
sanct Luch a la gloriosa verge Maria. E que quant sent Luch avia algun dupta 
dels sants evangelis, demanava'l a la gloriosa verge Maria. (Arronis i Mas 
2012: 176)  

 

4. E axí, ab aquesta gloriosa companyia, fon en Natzaret a la sua pobra casa 
acompanyada, mas, aprés de pochs dies, ella, benaventurada senyora, volgué 
anar hon era lo seu beneyt fill, perquè contínuament seguís fins a la mort los 
seus virtuosos passos; y perquè ella fos testimoni de vista als qui aprés de la 
gloriosa assenció de aquell a la fe cristiana se convertiren, e, senyaladament, 
a sent Luch, son special servidor e deixeble, perquè fos hu dels quatre 
coronistes dels grans e maravellosos actes de son fill, rey de glòria infinida. 
(VVM 63v) 

Comprovem, doncs, com hi ha alguns punts de contacte que aproximen el 

relat anònim del Comiat amb la VVM de Peres, o si més no, podem concloure que, 

almenys, comparteixen tradicions comunes; alguns tòpics deriven directament de la 

tradició de la compassio i expressen el dolor de Maria davant la imminent passió; 

altres, són llocs comuns habituals de les manifestacions devocionals de l'època. 

Entre aquests podem destacar la gran familiaritat recreada entre mare i fill en el 

marc de situacions quotidianes, el record de Maria dels patiments presents en la 

vida de Jesús des què fou nat, la sol·licitud de perdó per no haver-lo servit bé, etc.; 

detalls narratius que aporten un detallisme emotiu que apropa els esdeveniments als 

lectors. Probablement aquestes pinzellades que reflecteixen el tarannà humà dels 

protagonistes són aquelles que reflecteixen millor l'empremta franciscana en el text 

de Peres.  

 Tot i que Miquel Peres poguera haver conegut aquest text contemplatiu 

anònim, que va gaudir d'una notable difusió per terres catalanes i valencianes, no 

podem concloure que es tracte d'una font directa d'un capítol o fragment, ja que 

probablement moltes obres devocionals podien presentar característiques i llocs 

comuns semblants. A més, en el Comiat apareixen nombrosos detalls llegendaris 

que s'allunyen del missatge evangèlic més ortodox, que no trobem en el text de 

Peres, com ara referències a les relíquies de la passió, com és la corona d'espines.289 

                                                      
289 En el relat anònim Jesús li promet la corona com a record de la passió. Aquest motiu, 

però, el trobem també en altres textos, com ara en la traducció del Cartoixà de Corella: 
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En qualsevol cas podem concloure que el text valencià participa de la tradició de 

les llegendes devocionals existents en la baixa edat mitjana que completaven els 

episodis evangèlics del cicle de la passió, i enriqueix el relat biogràfic de Maria 

amb la recreació de diàlegs que possibilitaven focalitzar l'atenció en els sentiments 

dels personatges davant dels esdeveniments, especialment davant la passió, per 

augmentar així el caràcter emotiu dels passatges.  

 

2.5.5 Maria en la vida de Jesús: les Vitae Christi  

 A les darreries de la baixa edat mitjana, com hem vist, un important corrent 

de la devoció mariana va lligat a la tradició de la compassio Mariae i, per tant, a la 

contemplació dels esdeveniments de la passió; però el culte de la Mare de Déu 

sobrepassa aquests límits, i la devoció i l'interés per altres episodis de la seua vida 

continuen vigents. Els episodis de procedència apòcrifa sobre la seua infantesa i la 

seua mort, a més de ser difosos en les celebracions litúrgiques i en les compilacions 

que tracten les festivitats, troben una altra via de divulgació en les vides de Crist, 

que contribueixen notablement a popularitzar els episodis de la vida de Maria junt 

a la del seu fill. Les vitae Christi constituiran un dels models més influents per a la 

consolidació de les vitae Mariae, i la VVM no en serà una excepció, com veurem 

tot seguit.  

 En la pietat cistercenca, desenvolupada especialment a través de les obres 

de sant Bernat, trobem els primers escrits en què es dirigeix la mirada cap a la 

humanitat de Crist, i altres autors de l'orde, com ara Guillem de sant Thierry, ja 

posava de manifest que la millor manera d'exercitar la perfecció interior era la de la 

lectura i la meditació dels actes de Jesús (Hauf 1995: 33). El desig de recuperar els 

valors originaris de la fe cristiana portà especialment els nous ordes mendicants a 

predicar la imitació del model de vida de Crist, i en aquesta línia ideològica 

trobarem algunes de les obres més influents del moment, com són les Meditationes 

vitae Christi (MVC), un dels millors exponents de la teologia afectiva preconitzada 

per l'orde franciscà. La regla franciscana establia la vida en obediència, castedat i 

pobresa seguint la doctrina de Jesucrist, que en la pràctica es traduïa per estar 

sempre mentalment al costat de Crist, aspiració que implicava una imitatio Christi 

constant que obeïa l'anhel de tenir sempre a la vista la figura i el model de Jesús, a 

                                                                                                                                       
«Stava la mare de Déu senyora en la sua retreta cambra, mirant contemplant aquella 
preciosa y inestimable sanch de son fill que en la corona restava, y encara en lo seu 
mantell e roba quand lo pal de la creu abraçat tenia, hi stimava quand aquella sanch 
preciosa de la sua vista se absentaria lavors lo cors de son fill cobrant la sanch que per 
nosaltres scampat havia exiria viu del sepulcre» [lxxxiia] 
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fi de conéixer-lo fins al detall (Hauf 1976: 5). D'altra banda, el moviment de la 

devotio moderna, sorgit al nord d'Europa, també promogué el retorn a l'essència del 

cristianisme i defensà la imitació del model de la vida de Crist. La confluència de 

totes aquestes línies de renovació contribuïren al fet que el cristocentrisme 

esdevinguera la veritable clau de la nova espiritualitat a la baixa edat mitjana a tot 

Europa i encara a l'albada de l'edat moderna: dirigir els ulls cap a Crist, conéixer i 

contemplar la seua vida, imitar-la. I en l'observació de la seua vida, s'inclou també, 

íntimament relacionada, l'observació de la de la seua mare.  

 En aquestes coordenades espirituals s'incrementà la producció de les vides 

de Crist, que proliferen especialment a partir del segle XIV i sobretot durant el XV. 

A grans trets podem dir que les vitae Christi ordenen i glossen els episodis més 

rellevants de la vida de Jesús a partir de les notícies contingudes en els evangelis, 

però reben la influència de les tècniques de la meditació emotiva promogudes pel 

franciscanisme. Amplifiquen així els episodis evangèlics amb detalls descriptius, 

bé recorrent als texts apòcrifs, o bé amb afegits imaginats que faciliten la 

contemplació de les escenes. La finalitat és la d'ajudar el lector o l'oient a conéixer 

i estimar el Fill de Déu, i oferir-li material per a la lectura, la meditació i l'oració. 

Són, doncs, un instrument d'espiritualitat que beu de tots els corrents de la tradició 

cristiana que hem esmentat fins ara: el canònic, l'apòcrif, el litúrgic, l'homilètic, 

l'ascetico-místic, el patrístic i, fins i tot, el popular, i la figura de la Mare de Déu i 

els episodis en què intervé també hi tenen cabuda. 

 A diferència, però, dels relats exclusivament contemplatius, algunes vitae 

Christi, tractant, doncs, d'acostar la figura de Crist als fidels, intenten connectar 

amb ells per fer-los més assequible també l'alta especulació doctrinal, per 

transformar el coneixement teològic sobre Crist en voluntat d'imitació i d'unió amb 

ell, és a dir, per transformar els coneixements exegètics en sentiment ascètico-

místic (Hauf 1976: 12). Cada autor graduarà l'enfocament segons el públic per al 

qual escriu, afegint més o menys informació teològica, i major o menor contingut 

afectiu.290 En qualsevol cas, com l'auge de la devoció a Crist i a la seua humanitat 

coincideix amb la introducció de l'exercici metòdic de la meditació, trobarem totes 

les vides de Crist amerades d'aquest sentiment pràctic, malgrat que en diferent 

mesura i ús.291  

                                                      
290 Per exemple, en aquelles vides de Crist destinades a religiosos, es redueix a un mínim 

l'element biogràfic-doctrinal procedent dels evangelis, ja que es considerava matèria 
coneguda pel públic lector, en benefici de l'oració mental. Les Meditatione Vitae Christi, 
per exemple, ometen quant es detalla en els evangelis, que els religiosos coneixien de 
memòria (Hauf 1976: 15). 

291 Hauf (1976: 12) conclou en aquest sentit que no es casual que les vitae Christi, recollint 



204 
 

 Tot i que profundament interrelacionades, i conseqüents amb el mateix fi, 

es poden diferenciar a grans trets dos tipus de vides de Crist, segons predomine la 

voluntat contemplativa, o la voluntat enciclopèdica, de manera que esdevenen 

lleugerament diferents quant a l'aspecte que més sobreeix. Si tenim en compte 

algunes de les vides de Crist més difoses al llarg de l'edat mitjana, en el primer 

grup caldria incloure les Meditatione vitae Christi, el Lignum vitae de sant 

Bonaventura i l'Arbor vitae Crucifixae Jesu Christi d'Ubertino Casale, i en el segon 

grup, aquelles en què primereja el caràcter enciclopèdic: les Meditationes de vita 

Christi de Celestinus, De gestis Domini Salvatoris de Simoni Fidati, i, 

especialment, la Vita Christi del cartoixà Ludolf de Saxònia (Hauf 1976: 27-37).292 

Tots dos grups van gaudir d'un important èxit de difusió, ja que, en els segles 

següents a la seua composició, els ideals espirituals que proposaven s'havien 

refermat i arrelat arreu.  

 Tot i que ens trobem, doncs, davant de relats de la vida de Crist, trobem 

també, tot i que siga per emmarcar la vida del fill, episodis concernents a la vida de 

la mare. La inclusió d'episodis referents a la verge Maria esdevé habitual en moltes 

vitae Christi, ja que només així s'entén la concepció i el naixement de Jesús, i, en 

ocasions, constitueixen una veritable biografia mariana que emmarca la vida de 

Jesús. En tant que la majoria de les vides de Crist contenen episodis sobre la vida 

de Maria hem de considerar que aquest gènere tan difós va influir de manera 

rellevant en la gènesi de l'obra valenciana. D'una banda, en les vides de Crist 

conflueixen molts dels corrents anteriors que han reflectit el culte marià, des dels 

relats apòcrifs en què s'escriu la seua vida, passant per argumentacions patrístiques 

sobre els dogmes, expressions líriques sobre el dolor de la passió, etc. pel que 

suposarien una important síntesi d'on extraure contingut relacionat. D'una altra, en 

les coordenades culturals i espirituals en què Peres compon la seua obra, les vides 

de Crist han esdevingut una lectura devocional habitual, tant en llatí, com, fins i 

tot, en llengües romàniques. Seria, doncs, difícil, que aquest gènere, i, en especial, 

algunes obres concretes,  no haguera influït d'alguna manera en la construcció del 

                                                                                                                                       
l'impuls del primer precursor de la «Imitatio Christi», sant Bernat, es posen al servei 
d'aquesta nova fórmula de devoció emotiva, i tracten de convertir sistemàticament la 
vida de Crist en matèria d'oració mental. I, tot i que aquesta motivació predomina en les 
primeres i més característiques obres del gènere, i malgrat l'evolució constant, seguirà 
sent un denominador comú bàsic en aquest tipus d'obres.  

292 Hauf (1976: 24-26) especifica que, malgrat tot, fins i tot les obres de caràcter més 
enciclopèdic, en què hi ha una preocupació menor per l'emoció en favor de l'exegesi 
anagògico-tropològica, reben també la influència de les Meditatione vitae Christi, tot i 
que la recerca de la familiaritat amb Crist i la pietat contemplativa és més tènue i 
s'aprecia en menor mesura.  
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text. I, efectivament, de la lectura atenta de l'obra es desprén, al nostre parer, una 

influència important del gènere de les vitae Christi, especialment de les 

Meditatione vitae Christi (MPC) atribuïdes a sant Bonaventura i de la Vita Christi 

del cartoixà Ludolf de Saxònia (VC), com veurem tot seguit. 

 

2.5.5.1 Les Meditatione vitae Christi 

 Ja ens hem referit més amunt a les MVC293 i, de manera particular, al nucli 

de les MPC,294 en parlar dels texts contemplatius dedicats a la passió, ja que foren 

probablement les obres més influents i representatives de la nova espiritualitat 

emotiva dels segles XIV i XV. Es van escriure probablement a començaments del 

segle XIV dins l'ambient franciscà. S'estructuren en noranta-cinc capítols que 

narren els episodis principals de la vida de Jesús, i incorporen fragments on Maria 

també hi intervé: es relata el seu naixement i vida en el temple, i després se li 

dedica espai tant en la infantesa de Jesús, com en els episodis de la passió, on s'hi 

para especial atenció al seu dolor.295 L'enfocament meditatiu que les caracteritza 

busca més el fervor i la pietat que no les complicades elucubracions de l'exegesi 

anagògico-tropològica, i per aquesta raó se centra en la descripció minuciosa dels 

episodis, que s'acompanyen d'exclamacions i efusions que conviden els lectors a la 

reflexió pietosa. Es caracteritza per la plasticitat amb què recrea les escenes; per la 

intensitat emotiva que caracteritza les intervencions dels personatges, mitjançant 

planys, exclamacions i diàlegs; i per ser fidel a un cert zel ortodox, que fa que no 

s'incloguen molts motius de procedència popular que s'havien estés tant en els 

relats apòcrifs com en escrits relatius a les festivitats, com ara en els episodis 

compilats en la Legenda Aurea. Va gaudir d'una notable difusió manuscrita,296 i se'n 

conserven més de dos-cents testimonis, difusió que va continuar augmentant en 

l'època incunable, ja que l'obra s'imprimí arreu, tant en llatí com en traduccions en 

romanç.297 A més, influí en moltes obres contemplatives posteriors i en moltes 

vides de Crist, algunes de les quals incorporen quasi literalment molts dels seus 

                                                      
293 Per a citar el text de les MVC, hem fet servir una edició del text antiga, editada per Jean 

Petit el 1493 que detallem a la bibliografía (Pseudo-Bonaventura, 1493). 
294 Per a referir-nos al nucli de les MPC citem a partir de l’edició d’Amorós (1956). 
295 Les MVC no inclouen, però, l'Assumpció de la Mare de Déu.  
296 És important fer notar que també s’hi compten diverses traduccions manuscrites al 

català, que tenen com a particularitat un carácter heterogeni en què sembla que es 
barreja l’esperit franciscà i el cistercenc, com ara en els ms. 78 de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragço i el ms. g-IV-25 de la Biblioteca del Escorial (Hauf 1990: 49). 

297 En Castella, per exemple, Bernardo de Caravaca en féu una versió publicada el 1493 
amb el títol de Liber infantia Salvatoris, que segueix força fidelment el contingut de 
l’obra original. 
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episodis.298 L'abast de les MVC fou tal que de vegades pot resultar difícil esbrinar 

si la influència que s'aprecia sobre un text ha estat de manera directa o indirecta, a 

través d'altres obres que també en reberen l’influx.  

 La VVM, però, respon a una finalitat diferent de la de MVC; mentre que en 

les MVC trobem un interés exclusiu per la pietat emotiva que es manifesta en la 

descripció detallada de les escenes, en Peres s'endevina la voluntat de proporcionar 

informació per a meditar amb el cor, però també amb l'intel· lecte, cosa per la qual 

després de cada descripció inclou les corresponents glosses exegètiques. No 

obstant això, el text de Pseudo-Bonaventura sembla haver estat una de les fonts que 

Peres féu servir en la composició de l'obra i una de les que més l'influeix. 

 Els principals punts de contacte entre les obres es desprenen dels 

paral·lelismes argumentals. A grans trets, Peres sembla seguir l'ordre cronològic 

estructural de les MVC, el qual correspon als episodis centrals continguts en els 

evangelis o en els  apòcrifs –aquells relatius a la vida de Maria, com ara la Nativitat 

o les esposalles amb Joseph–. Si parem atenció, per exemple, als capítols inicials 

de l'obra, abans que Jesús inicie la seua vida pública, comprovem com la disposició 

dels continguts és molt semblant en ambdues obres:  

Cap. I: De meditationibus eorum que precedunt incarnationem 

Cap. II: De contentione inter misericordiam et veritatem 

Cap. III: De his que postea in celis contingere potuerunt possumus meditari 
de vita beate virginis Marie ante incarnationem Domini nostri Jesu Christi. 

Cap. IV : Incipiunt meditationes vite Domini Iesu de incarnatione eius 

Cap. V: Quomodo Domina nostra ivit ad Elizabeth 

Cap. VI: Qualiter Ioseph voluit occulte dimittere beatam virginem quod 
gravidam erat 

Cap. VII: De nativitate Domini nostri Iesu Christi 

Cap. VIII: De circuncisione Domini 

Cap. IX: De epyphania Domini nostri Iesu Christi 

Cap. X: Que facta sunt in presepio post oblationem 

Cap. XI: De purificatione beate Marie virginis 

Cap. XII: De fuga Domini in Egypto 

Cap. XIII: De reditu Domini ab Egypto 

Cap. XIV: Quomodo puer Iesus remansit in Hierusalem 

Cap. XV: Quid fecit Dominus Iesus a duodecimo anno usquem ad principum 
tricesimi anni vite sue (MVC 96v) 

[....] 

                                                      
298 Hauf (1976) comprova com la Vita Christi d'Eiximenis incorpora fragments de les MVC 

gairebé fil per randa; i també Isabel de Villena en la seua Vita Christi (Hauf 1990: 94-
397) 
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Cap. I: De la puríssima e inmaculada concepció de la gloriosa verge Maria.  

Cap: II: De la nativitat de la gloriosa verge Maria.  

Cap. III: Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a servir lo 
temple.  

Cap. IV: Com la gloriosa verge Maria fon esposada ab sent Joseph.  

Cap. V: Com la gloriosa verge Maria concebé lo seu gloriós fill.  

Cap. VI: De la visitació de senta Elisabet en los monts de Judea.  

Cap. VII: Com la gloriosa verge Maria parí a son fill, Déu y senyor nostre.  

Cap. VIII: Com la gloriosa verge Maria véu circuncir al seu beneyt fill ab hun 
coltell de pedra.  

Cap. IX: Com los tres reys d’Orient adoraren al gran rey de glòria en los 
braços de la reyna de misericòrdia.  

Cap. X: Com la gloriosa verge Maria presentà son fill al temple en les mans 
de Simeon.  

Cap. XI: Com la gloriosa verge Maria fugí ab lo seu beneyt fill en Egipte.  

Cap. XII: Com la gloriosa verge Maria tornà de la terra de Egipte.  

Cap. XIII: Com la gloriosa verge Maria trobà son fill en lo temple havent-lo 
perdut tres dies. (VVM) 

El gruix argumental coincideix, però en la VVM els continguts equivalents a la 

concepció, nativitat, infància i matrimoni de Maria es distribueixen en capítols 

independents, i no en un de sol, com ho fa el Pseudo-Bonaventura. En la VVM 

tampoc no apareix el debat simbòlic entre misericòrdia i veritat que inclouen les 

MVC, que excedeix l’objectiu biogràfic establer per Peres. 

 Però a banda de l'estructura externa dels continguts, filant més prim també 

podem apreciar com l'eix argumental de moltes seqüències narratives és gairebé 

idèntic. Si parem atenció, per exemple, al capítol de la fugida a Egipte, observem 

com els motius narratius són els mateixos: passen quasi dos mesos pel desert, 

recorden que és el desert per on havien vagat els fills d'Israel quaranta anys, arriben 

a Egipte i a la seua entrada cauen les estàtues dels ídols, etc:   

Portabat eum mater iuvenis et tenera valde, et Joseph multum senex in 
Egyptum per viam silvestrem, obscuram, nemorosam, asperam et inhabitatam 
per viam etiam valde longam. Dicitur enim quod iter cursorum sunt undecim 
vel duodecim dicte, pro eis antem fuit iter duorum mensium. Iuerunt enim per 
illud desertum per quod transierunt filii Israel quadraginta annis.[...] In 
deserto et per viam contigerunt quod pauca autentica inveniuntur: non cura 
referre. Cum ergo in Egyptum intrauerunt, omnia ydola provincie corruerunt 
sicut per Ysayam fuerat prophetatum. Ascendet Dominis super nubem levem 
et ingredietur Egymptum et comovebunt omnia ydola Egypti. Iuerunt autem 
ad quandam civitatem qui vocant Hermopoli, et ibi quandam domunculam 
conducentes, habitarunt ibi per septem annos, ut peregrini et aduene, 
pauperes et egeni incogniti et despecti.  (MVC 17v-18r) 
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E, axí, acaminà ab tan continuats treballs y fatigues per temps de dos mesos 
per aquell salvatge desert per lo qual los fills de Israel passaren, manifestant-
li l’àngel qui la guiava los lochs y estacions on los fills de Israel en aquell tan 
gran desert de Déu omnipotent innumerables beneficis rebut havien, [...]. E 
axí arribà aquesta reyna de parahís en la terra de Egipte, a huna ciutat 
apellada Eliòpolis, on no trobà algun real palàcio ni de tresors gran 
abundància per descanç de les passades fatigues, mas axí com a pobra 
peregrina logà una chica casa pagant lo loguer del que ab lo treball de les 
sues sagrades mans guanyava, en la qual estigué set anys continus, sostenint 
gran necessitat, pobretat y fretura,[...]. Y quant aquesta alta reyna de 
misericòrdia y lo príncep de pau Jesús per aquella terra de Egipte entraren, 
totes les maleytes ýdoles quen los abominables temples de aquella província 
per déus eren reverides, fins en la dura terra caygueren, [...]. (VVM 49r-50r) 

 Observem, això sí, que Peres modifica profundament el text, i no només 

perquè incorpora detalls descriptius diversos per acréixer la narració (com ara quan 

l'àngel li va indicant els llocs simbòlics on el poble d'Israel va rebre les gràcies 

divines, o els detalls sobre la vida que dugueren en Egipte), sinó perquè hi 

introdueix, a més, un matís constant que caracteritza l'obra, com és atorgar-li un 

major protagonisme a Maria en els fets. Ho veiem en aquest petit fragment de la 

fugida a Egipte, que permet comprovar com la narració, tot i que planteja els 

mateixos motius que les MVC, està centrada quasi exclusivament en la figura de la 

Mare de Déu, tant en la seua determinació en els esdeveniments, com en els seus 

patiments.  

 Encara que Peres reelabora profundament la font, de l'acarament dels texts 

podem extraure algunes evidències que demostren la dependència de les MVC, ja 

que, malgrat les constants variacions formals que allunyen les dues obres, de 

manera puntual encara s'hi identifiquen algunes construccions similars que 

indiquen la proximitat entre ambdós texts, com ara quan Maria veu nuu el seu fill 

abans de ser crucificat i el cobreix amb el vel que duu:  

Spoliatur etiam, et nudus est nunc tertia vice coram tota multitudine, 
renovantur fracrurae per pannos carni applicatos. Nunc primo mater conspicit 
filium suum sic captum et aptatum dolore mortis affligi. Tristatur etiam supra 
modum, et cum rubore, quod videt eum totaliter nudum: nam et ei nec 
femoralia dimisserunt. Accelerat ergo et approximat filio, amplexatur et 
cingit eum capitis sui velo. [...] Non credo quod ei verbum dicere potuit: si 
amplius facere posset, utique voluisset; sed amplius non potuit eum adiuvare. 
Eripitur enim filius suuus de manibus eius furibunde ad pedem crucis. (MPC, 
Amorós 1956: 790) 

 

Enteses aquestes paraules, la plorosa mare trobant algun remey a la sua dolor 
estrema, ab esforçat ànimo lo seguí fins al mont de Calvari, hon se acostà a 
ell quant lo véu despullat y nu, corrent del seu sacrat cos de sanch espeses 
gotes, y ab entrestida dolor li cobrí ab lo vel que portava les carns 
turmentades. Acostaren-se a ella ab furiosa ira los malvats juheus y del seu 
amat fill cruelment l’apartaren, y, prenent aquell, nu y despullat, sobre lo dur 
llit de la creu los sacrats peus y mans li clavaren, [...]. (VVM 77r) 
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  Com veiem, el relat de la VVM en alguns punts concrets segueix molt de 

prop la seqüència narrativa tant dels capítols inicials de les MVC com del nucli 

dels capítols de les MPC en què hi intervé la Mare de Déu –ja que Peres no inclou 

esdeveniments on no hi estiga present–. Malgrat tot, veiem com en la VVM 

s'enriqueix la narració amb diàlegs en estil directe, llargs monòlegs, i amb 

dissertacions exegètiques que no apareixen en les MVC: 

Cum autem venerunt ad crucem, ibi genuflexit ipsa et adoravit crucem, 
dicens: «Hic requievit filius meus, et hic est pretiosissimus sanguis eius». 
Similiter et omnes fecerunt. Cogitare namque potes, quod ipsa prima fuit 
quae crucem adoravit. Exinde recedunt versus civitatem, et viam saepe 
vertebat retrospiciens. Cum autem fuerunt in loco, ultra quem sepulcrum et 
crucem amplius videre non potuerunt, vertit se, inclinavit, genuflexit et 
devotissime adoravit. Similiter et omnes fecerunt. Appropinquantes ad 
civitatem, sorores Dominae velaverunt eam tanquam viduam, 
cooperientes quasi totum vultum suum, et praecedebant; Domina autem inter 
Ioannem et Magdalenam sequebatur moestissime sic velata. Tunc 
Magdalena volens in ingressu civitatis sumere viam quae ducit ad 
domum suam, et illuc eos ducere, providit sibi ante, et dicit: «Domina 
mea, precor vos amore Magistri mei, ut eamus ad domum nostram, et ibi 
melius stabilis, scitis enim quomodo libenter veniebat ad eam; ipsa vestra est 
et omnia mea vestra sunt; rogo ut veniatis». Et hic plangere incoeperunt. 
Domina autem tacente et annuente versus Ioannem, adhuc illa rogat Ioannem. 
Ipse vero respondit: «Decentius est ut eamus usque ad montem Sion, et 
maxime, quia sic respondeamus amicis nostris, tu potius venias cum es». 
(MPC, Amorós 1956: 812) 

 

[...] havent dexat son fill, Déu y senyor nostre, en lo sagellat sepulcre, tornà 
a passar per lo mont de Calvari y, mirant la creu gloriosa, començà a legir 
en lo daurat libre de la sua gran memòria [...]. E, aprés que per aquestes e 
altres figures hagué passats los ulls de la sua elevada pensa, agenollada ab 
humil continença, endreçà a la creu gloriosa semblants paraules: «Déu te 
salve, creu plena de gràcia! [...]». Y, acabades per la reyna de glòria tan 
sanctes paraules, tots los qui en companyia de la sua magestat venien la 
sancta creu devotament adoraren. Y, feta tan sancta adoració, sembrant 
piadoses làgrimes en aquella dura terra que son fill e senyor nostre de 
abundosa sanch havia regada, se partí ab les altres maries; y, arribant a la 
porta de la ciutat de Jherusalem, ligaren-li les sues sanctes germanes lo 
vel a manera de viuda y, anant axí turmentada y trista, ploraven los qui la 
veyen perquè la sua estrema dolor a plorar y plànyer los convidava; y tan 
piadosament plorava que los endurits cors piadoses làgrimes destil· laven e, 
axí, per qualsevol loch hon passava, piadosos plors, sospirs e plants 
resonaven, y moltes devotes dones, de pietat e compassió mogudes, exint de 
ses cases fins al sanct cenacle la acompanyaren, a les quals, com allí fon 
arribada, ab humils y gracioses paraules regracià lo treball y cortesia de tan 
virtuosa companyia. Y perquè la gloriosa Magdalena amava molt a 
d’aquesta reyna dels àngels, ab los genolls en terra la suplicà que volgués 
en la sua posada aposentar-se; mas no u volgué la humil senyora, dient que 
son fill, Déu y senyor, li havia dit que esperàs la resurecció en lo cenacle del 
mont de Sion. (VVM 90v-91r) 

Tornem a comprovar com la seqüència narrativa és la mateixa en els dos texts. 
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Allunyant-se del sepulcre, Maria, Joan i les Maries tornen a passar pel lloc on ha 

estat crucifixat Jesucrist. Maria pronuncia un plany –molt més llarg en el text de 

Peres–, i a l'eixida de la ciutat li col· loquen el vel «a manera de viuda». Molts veïns 

que la contemplen se sumen al seu dolor, i, a l'hora d'acomiardar-se, Magdalena 

demana a la Mare de Déu si vol anar a la seua casa. En aquest punt tenim una 

variació significativa pel que fa al text de Peres. Mentre en les MPC és Joan qui 

respon que han d'anar al mont de Sió perquè així li ho ha comunicat als altres 

deixebles, en la VVM és Maria qui respon a Magdalena, argumentant que Jesús li 

ha anunciat el lloc de la seua resurrecció. Amb aquesta modificació Peres augmenta 

el protagonisme de Maria, convertint-la alhora en la portaveu principal del llegat 

del missatge de Jesús.  

 Veiem una variació semblant en l'episodi següent. Una vegada reunits els 

deixebles amb Maria, Joan i les Maries després de la mort de Jesús, en les MPC 

veiem com Maria demana a sant Pere que li relate els esdeveniments del Sant 

Sopar:  

Mane autem sabbati, stant in domo, ianuis clausis, Domina et aliae sociae, 
una cum Ioanne, afflictae et dolorosae, tanquam orphane et plenae moerore, 
non loquentes sed memorantes sedebant simul, aspicientes se mutuo raptim, 
sicut contingere consuevit magna pressura et calamitate gravatis. [...] 
Ingreditur igitur Petrus verecunde cum singultibus magnis et fletibus; et tunc 
omnes plorare coeperunt, nec verbum loqui poterant prae moerore. Postea 
veniunt successim et alii discipuli etiam plorantes. Tandem, cessantes a fletu, 
incipiunt de Domino suo loqui. [...] Tunc dicit Domina: «Magister bonus et 
pastor fidelis recessit a nobis, et nos remanemus velut orphani; sed spero 
firmiter quod cito rehabebimus ipsum». [...] Tunc dicit Domina: «Vellem 
audire de his quae dicta et facta fuerunt in coena per eum». Et Petrus 
annuit Ioanni ut ipse referat. (MPC, Amorós 1956: 814-816) 

En la VVM és, en canvi, Maria qui relata per precs dels deixebles els 

esdeveniments en aquest cas de la Passió, ja que en el relat de Peres la Mare de 

Déu hi participa del Sant Sopar:  

Estava en lo cenacle lo disapte sanct la gloriosa verge Maria com a ferm pilar 
y recolze de la cathòlica Sgléya, sostenint ab segura fermetat la sancta fe 
cristiana. Feyen-li companyia en la deserta soledat que de son fill tenia sent 
Johan, senta Magdalena y les altres sanctes Maries, [...] Arribaren de hu en hu 
los sancts apòstols, reprenent y penedint-se granment perquè a son senyor e 
mestre en tan doloroses congoxes desemparat havien e, agenollants en terra 
batent-se los pits, la suplicaven que·ls volgués perdonar la culpa que de 
deixar a ella y a son fill en tan terribles affanys havien comesa, dient 
semblants paraules: «[...] y digau-nos, reyna de misericòrdia, lo que la 
fragilitat de la nostra pecadora vista no ha gosat veure; digau-nos tots los 
misteris de la dolorosa passió del vostre benaventurat fill , perquè hoint 
tan doloroses noves lo nostre fret y aflaquit cor en les calentes aygües de 
abundoses làgrimes s’escalfe». E axí, aprés que los penidents apòstols tan 
alta supplicació hagueren explicada, la reyna de parahís ab les claus de 
encesa caritat obrí la sua sancta boca formant semblant resposta: [...] (VVM 
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93r-93v)  

 Veiem doncs, com hi ha una certa tendència en Peres per aprofitar els 

motius narratius de les MVC i variar-los per tal que Maria en siga la protagonista 

principal, tractant de remarcar el seu paper com a guia espiritual de la comunitat 

dels deixebles.299 Atenent a aquest objectiu, sobta, llavors, que Peres no haja 

reproduït tots els fragments en què en les MPC es concedeix un protagonisme 

destacat a la Mare de Déu. Un exemple representatiu el trobem novament en 

l'escena de la Passió. Segons la narració de Pseudo-Bonaventura, després de la 

mort de Jesucrist, un avalot de persones s'acosten als condemnats crucificats per 

trencar-los les cames, però gràcies a la intervenció de Maria que els fa un humil 

parlament no infringeixen cap mal a Crist:  

Commorantibus ergo et sedentibus reverenda Domina nostra Maria atque 
Ioanne, Magdalena et sororibus matris Domini ab una parte prope crucem, et 
aspicientibus quasi sine intermissione Dominum Iesum pendentem sic in 
cruce inter latrones, sic nudum, sic afflectum, sic mortuum, soc et ad 
omnibus derelictum; ecce armati multi veniebant a civitate versus eos, qui 
mittebantur ut ipsis crucifixis crura frangerent, occiderent eos ac 
sepelirent, ne corpora in cruce pendentia in magno die sabbati 
remanerent. [...] Appropinquant autem illi cum furore et strepitu magno, 
et videntes latrones adhuc vivere, frangunt eis crura, et ipsos occident et 
deponunt et in aliquam fossam velociter illos proiiciunt. Redeuntibus 
autem ipsis versus Dominum Iesum, timens mater ne similiter faciant cum 
filio suo, tacta dolore cordis intrinsecus, cogitavit ad arma sua currere, 
scilicet ad humilitatem innatam. Eet genibus positis et brachiis cancellaltis, 
vultu lacrymabili et voce rauca, sic eos alloquitur, dicens: «[...] Hanc tamen 
misericordiam mecum facite, ne ipsum confringatis, ut saltem integrum 
valeam tradere sepulturae. Non expedit ut eius crura frangantur: videtis enim 
quod iam mortuus est et migravit. Hora enim est postquam discessit». Unus 
autem, Longinus nomine, tunc impius et superbus, sed post conversus, et 
martyr et sanctus, porrigens lanceam de longe, eorum preces et 
rogamina contemnes, latus Domini Iesu dextrum vulnere grandi aperuit, 
et exivit sanguis et aqua. Tunc mater semimortua cecidit inter brachia 
Magdalenae. (MPC, Amorós 1956: 798-800) 

En el relat de Peres, tanmateix, s'omet completament aquest parlament de Maria, i 

l'episodi sobre la gent armada que ve de la ciutat es relata molt breument: 

Estava al peu de la creu besant aquella sanch preciosa que devallant del 
sacratíssim cors de son fill la dura terra regava, y ab dolor estrema esperava 
la divinal ajuda per devallar-lo de l’alta creu hon penjava per poder-li donar 
honorosa sepultura. E axí, estant en aquest ansiós pensament y contemplant 
en lo fill crucificat y mort, véu venir de la ciutat de Jherusalem envers 
Monticalvari molta gent armada y, acostant-se als dos ladres que encara 
vivien, los trencaren les cames, y no a Jhesuchrist, salvador nostre; mas 
hun de aquells, lavors malvat e inich home e, aprés, martre gloriós, de 
cruel colp de lança ferí de aquell lo costat sacratíssim, la qual nafra fon la 

                                                      
299 Ho veiem ja des del començament del paràgraf: «Estava en lo cenacle lo disapte sanct la 

gloriosa verge Maria com a ferm pilar y recolze de la cathòlica Sgléya, sostenint ab 
segura fermetat la sancta fe cristiana» (VVM 92v). 
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porta per on hixqueren los sancts sagraments de la Esgléya, que axí com del 
costat de Adam, nostre primer pare, fon nostra mare Eva formada, axí del 
costat de aquest segon Adam fon formada la sancta Sgléya mare nostra, lo 
qual colp de lança, encara que nol sentís Jesucrist perquè ja no vivia, sentí'l la 
turmentada mare, l’ànima de la qual aquella cruel lança travessava. (VVM 
82r-82v) 

 Potser Peres jutjà l'episodi de poc ortodox i no s'estén en la narració de 

l'esdeveniment reportat en les MPC, que utilitza, a més, per a introduir una reflexió 

al·legòrica sobre el naixement dels sagraments del costat de Crist; però malgrat tot, 

a grans trets comprovem com segueix el fil argumental del Pseudo-Bonaventura, i, 

en ocasions fins i tot, revela una dependència que ens sembla clara i que s'observa 

en algunes construccions oracionals:  

Unus autem, Longinus nomine, tunc impius et superbus, sed post 
conversus, et martyr et sanctus, porrigens lanceam de longe, eorum preces 
et rogamina contemnes, latus Domini Iesu dextrum vulnere grandi aperuit, et 
exivit sanquis et aqua.  

[...] mas hun de aquells, lavors malvat e inich home e, aprés, martre 
gloriós,  

i en una altre capítol, en què Maria relata als deixebles els esdeveniments de la 

passió i torna sobre l'esdeveniment, llegim :  

Mas perquè fossen certs de la sua dolorosa mort, hun cavaller nomenat 
Longí ab cruel colp de lança nafrà lo costat dret de mon fill, brollant 
abundosa sanch y aygua, lo qual colp encara que nol sentís mon fill, que ja 
no vivia, sentí’l yo [...] (VVM 98r) 

 En darrer lloc paga la pena de fer cinc cèntims del zel doctrinal que sembla 

derivar-se de les pàgines de les MVC, i que la VVM hereta, fent-ne una 

característica pròpia que caracteritzarà el text de Peres. Malgrat que les 

Meditacions donen cabuda a fragments imaginats que completen els relats 

evangèlics, de la lectura s'endevina també el rebuig de molts elements de 

procedència popular que s'havien difós tradicionalment en alguns episodis marians. 

A les MVC no es troba, per exemple, l'episodi de les parteres que assisteixen a la 

Mare de Déu en el pessebre i garanteixen la seua virginitat perpètua (i que relata, 

per exemple, la Legenda Aurea i els Flos sanctorum posteriors), o els episodis de 

fets prodigiosos ocorreguts en la fugida a Egipte que relata l'apòcrif del Pseudo-

Mateu, i que tampoc recull la VVM.300 D'altra banda, les MVC tracten d'explicar 

tots aquells esdeveniments que pogueren suscitar dubtes en els fidels sobre com 

                                                      
300 La VVM, però, només es fa ressò de l'atac d'uns lladres, però no aprofundeix en el 

motiu, que ha donat peu a nombroses manifestacions literàries en la devoció popular: 
«E axí acaminant, foren assaltats per inichs ladres, los quals, mirant los plorosos prechs 
de la gloriosa mare, y la graciosa presència de l’infant Jesús y la reverent vellea de 
l’antich Joseph, moguts de compassió estrema ab liberal voluntat los libertaren.» (VVM 
49v). 
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s'han esdevingut, proporcionant la justificació idònia per tal que resulte 

versemblant, com ara per què Josep i Maria feren una oferta tan humil quan 

presentaren el nen al temple, si havien rebut les ofrenes dels reis d'Orient, o com  

perderen Jesús en Natzaret quan tenia dotze anys:  

1. [...] infra paucos dies pauperibus erogauit, grauis enim sarcina ei erat 
tenere seu deferre illud, unde se ita totalitum expediuit quod quando intravit 
in templum non habuit unde emeret agnum quem offerret, sed emit turtures 
seu columbas (MVC 14v) 

 

1. los quals tresors la humil reyna de parahís partí entre·ls freturosos 
pobres,[...] y en tan pochs dies distribuhí tan richs tresors y offertes que lo 
jorn que portà a offerir lo seu benaventurat fill al temple no tingué diners per 
a comprar hun anyell, mas comprà hun parell de coloms o tortres com a 
presona en estament de gran necessitat y fretura constituhida. (VVM 42v) 

 

2. Cum ergo mater et Joseph per diversas vias incedentes venerunt iam sero 
ad locum ubi dieta cumplebatur et ubi hospitari deberent; videns Domina 
Joseph sine puero quem cum ipso redire credebat, querit ab eo: “ubi est 
puer?”, Et ille: “Nescio, quod non rediit mecum, sed tecum eum redire 
credebam”. (MVC 21v)  

 

2. romàs lo seu beneyt fill en lo sant temple, no per negligència ni oblit de 
aquells, mas perquè la sua santa voluntat axí u disponia, volent en edat tan 
poca mostrar lo gran zel que a les coses spirituals tenia [...] perquè era de 
costum que los hòmens per una part e les dones per altra acaminaven, 
pensava la gloriosa mare que lo seu beneyt fill ab lo gloriós sent Joseph 
anava, y sent Joseph pensava que ab la sacratíssima verge Maria era. (VVM 
54r) 

 Miquel Peres no només es fa ressò d'aquest zel doctrinal present en les 

MVC, sinó que esdevé també un tret característic del seu text, cosa per la qual hi ha 

una presència limitada d'elements apòcrifs de regust popular, i una voluntat constat 

per explicar passatges que pogueren plantejar dubtes als fidels.301  

 Comptat i debatut, podem concloure que la proximitat entre les dues obres 

ens sembla innegable, tot i que el material que hi insereix ha estat profundament 

reelaborat per posar el focus d'atenció en la figura de Maria, de manera que 

n'augmenta el protagonisme de la narració. A grans trets podem afirmar la VVM 

segueix el mateix fil narratiu de les MVC, cosa que es fa especialment evident en 

                                                      
301 Ho veiem per exemple en l'episodi de les bodes de Canà de Galilea –que no apareix en 

les MVC–, en què Peres matisa la contestació que Jesús dóna a la seua mare comparant-
la amb una analogia bíblica: «Mas la benaventurada mare, encara que la resposta del seu 
gloriós fill paregués un poch aspra, essent certa que axí com Salomó dix a sa mare 
Bersabé que demanàs qualsevol gràcia que per ell li seria atorgada, axí lo verdader 
salomó, fill seu, no la desobehiria de qualsevol cosa que per ella, mare sacratíssima, li 
fos demanada, que no era rahó que li negàs alguna gràcia (VVM 62v)». 
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alguns capítols, en què la dependència s'hi observa gairebé fil per randa fins i tot en 

la similitud d'algunes construccions oracionals. Les MVC són, probablement, una 

de les fonts principals que  féu servir per enllestir la VVM, però per suposat, no en 

fou l'única. Altres capítols de l'obra narren episodis que no procedeixen de les 

MVC; alguns són coneguts episodis canònics, com ara l'episodi de les bodes de 

Canà o l’Assumpció de la Verge que Peres recupera, i d'altres, són afegits menys 

habituals, com ara l'episodi en què Maria és comparada amb Marta i Magdalena, el 

capítol del sant Sopar en què Maria rep l'Eucaristia, o el capítol del comiat previ a 

la passió, que semblen procedir d'altres tipus de texts, com ja hem comentat més 

amunt. A més, el propòsit de Peres d'afegir també contingut teològic que excedisca 

la narració dels esdeveniments comporta, necessàriament, que es servisca també 

d'altres models. Sembla que Peres és un bon coneixedor de les obres que fa servir, 

entre les quals escorcolla els materials que estima més adients als seus propòsits, i 

en descarta d'altres que també té a l'abast.  

  

2.5.5.2 La Vita Christi de Ludolf de Saxònia, el Cartoixà 

 La VC és una altra de les vides de Crist que va tenir una gran repercussió 

en el seu temps i en els segles successius pertot arreu a l'occident cristià, 

especialment a partir de la segona meitat del segle XV, (Escartí 2011: 11-12)302 i 

que també influeix de manera particular la VVM. De l'obra es conserven 

nombroses còpies manuscrites i impreses, i res mostra millor la gran acceptació de 

què gaudí que el nombre de traduccions realitzades303 des dels primers moments de 

la impremta. Entre les traduccions, pel que fa a l'àmbit català, cal esmentar la de 

Joan Roís de Corella (VCC), publicada a les darreries del segle XV, sobre la qual 

tornarem més endavant. 

 La Vita Christi del cartoixà és una obra ambiciosa, concebuda amb voluntat 

enciclopèdica, que barreja de manera molt sistemàtica les glosses dels episodis de 

la vida de Jesús amb els comentaris dels evangelis que han fet al llarg dels segles 

els pares de l'Església. Així l'obra esdevé una mena de summa evangelica, on 

l'autor no només condensa i resumeix les opinions de més de seixanta autors 

cristians que han escrit al llarg dels segles sobre qüestions doctrinals, sinó que, a 
                                                      
302 Hem de recordar que la VC va influir de manera molt notòria en els místics i ascètics 

dels segles següents, com ara Teresa de Jesús o Ingaci de Loyola. Aquest segon, a més, 
la considerava una de les lectures preferents, i el seu influx es percep en la congregació 
dels jesuites. 

303 L’obra es va traduir i imprimir en dates molt primerenques en gairebé totes les llengües 
europees: en català (València 1496), en portugués (1496), en castellà (Alacalà 1503), 
etc. 
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més, inclou dissertacions dogmàtiques i morals, instruccions espirituals, 

meditacions guiades en alguns episodis i oracions a la fi de cada capítol 

relacionades amb els episodis de la vida de Crist. La VC rep, en certa manera, la 

influència franciscana de les  MVC, i assumeix el mètode visual de contemplació, 

però hi afegeix uns continguts teològics que no sempre són presents en altres vides 

de Crist. Vol ser un obra pietosa, que commou l'esperit dels fidels, però també, i 

sobretot, una síntesi de les fonts patrístiques que contribuïsca a un coneixement 

més aprofundit de la doctrina cristiana.304 

 La narració dels esdeveniments que trobem en la VC és sovint breu i 

concisa, lluny de les descripcions minucioses de les MVC o en altres texts de caire 

contemplatiu; en el ritme de la narració s'engranen comentaris doctrinals que se 

succeeixen, i que arrepleguen, quan s'escau, totes les argumentacions i 

interpretacions que s'han pronunciat sobre un episodi:  

La lectura de cada capítulo proporciona al lector una exegesis del texto 
evangélico que va del comentario literal a la más complicada hermenéutica; 
una enorme cantidad de información teológica (no suele faltar, por ejemplo, 
la relación de los hechos del Antiguo Testamento que prefiguraron el suceso 
discutido, que copia, rima inclusiva, del Speculum Humanae Salvationis), la 
sección destinada al 'compatere' y al 'plora cum eo', casi siempre con un 
fragmento tomado de las MVC y una oración final. (Hauf 1976: 36) 

 Tot i el caràcter eminentment enciclopèdic de l'obra, on la informació 

predomina sobre la contemplació, la finalitat del cartoixà en enllestir la Vita Christi 

respon al mateix estímul de les MVC: assumeix la teoria de la meditació 

franciscana i vol proporcionar material de devoció i oració per acostar-se a la 

figura de Crist. L'abundància de fonts d'autoritat i de citacions, i la menor presència 

de detalls narratius i emotius –que sovint es dilueixen entre els apartats exegètics–

,305 es contraresta amb l'ordenada estructuració del contingut. Sembla que Ludolf 

de Saxònia ha assumit els tres estats de perfecció postulats per sant Bonaventura: la 

via purgativa, la via il·luminativa i la via de perfecció, i es reflecteix en la 

disposició de tres classes d'exercicis o de pràctiques devotes que es desprenen de la 

seua obra: la lectura, la meditació i l'oració (Hauf 1976: 13). L'oració és la forma 

que considera més econòmica i abreujada, compendiosior, on es condensa la unió 

                                                      
304 Hauf (1976: 63) recorda que «Ludolfo no es un narrador. Su gran habilidad consiste en 

el sentido de medida con que ensambla, en dosis bien controladas, y con rigor no exento 
de flexibilidad, los materiales más adecuados a las secciones de cada capítulo. Este, 
digamos, ritmo y parsimonia en el metódico saqueo de las fuentes más adecuadas, hace 
que el lector encuentre 'un poco de todo', y que la corriente narrativa, por numerosos 
que sean los recovecos y meandros, no llegue a estancarse».  

305 Hauf (1976: 35) fa notar com, en el capítol dedicat a la circumcisió de Jesús en la VC, 
tot i que parteix de les MVC, i malgrat l'amplificatio que caracteritza l'obra, evita 
sistemàticament les escenes més emotives del relat anònim.  
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amb Crist després de la lectura i la meditació sobre la matèria tractada.306   

 Si parem atenció a la VVM, observem que en cada capítol també 

proporciona material de lectura i meditació, al temps que acosta els lectors al 

coneixement de l'exegesi bíblica, i clou, a més, cada capítol amb una oració que 

resumeix el contingut tractat al temps que permet establir un diàleg directe i íntim 

entre el lector i la Verge Maria, a la qual s'adreça. Sembla, doncs, que Peres ha 

assumit els pressupòsits de l'esquema de la VC, i també projecta la triple via de 

perfecció reflectida pel cartoixà; en conseqüència identifiquem paral· lelismes que 

indiquen que rep el seu influx i que assumeix alguns dels seus pressupòsits 

estructurals. Però la influència de l'obra és limitada, ja que La VVM, tot i que 

incorpora fragments exegètics, imatges i al· legories bíbliques, no pretén ser una 

obra enciclopèdica com la VC, i per tant, la dependència cal acotar-la en 

l'estructuració  i disposició dels continguts, i en la selecció d'alguns fragments 

especulatius.  

 La VC s'estructura com un recorregut cronològic a través de la vida de 

Crist, però també inclou, com és habitual en les vitae Christi –i com hem vist en les 

MVC–, uns capítols previs al seu naixement en els quals s'explica la necessitat de 

la seua vinguda, com també altres dedicats quasi íntegrament a la figura de Maria, 

on es tracta la predestinació de la Verge com a mare del salvador, la història de la 

seua concepció, el naixement i els primers anys de vida en el temple. Així mateix, 

al llarg de la vida de Jesús, s'hi dedica espai a la figura de la mare, especialment en 

alguns moments de la passió i després de la resurrecció de Jesús, i conclou després 

de l'assumpció. En els episodis marians del Cartoixà conflueixen bona part de les 

tradicions que hem anat veient: la tradició de les reelaboracions dels evangelis 

apòcrifs, difosos sovint a través de materials homilètics, les glosses patrístiques, les 

interpretacions exegètiques, etc. És a dir, condensen bona part de la tradició 

mariològica precedent, adobada, a més, amb meditacions i dissertacions morals. 

Llavors, tot i que el contingut que llegim en la VC circulava en molts tipus de 

materials mariològics (llegendes apòcrifes, sermons, relats contemplatius, etc.) 

considerem que els capítols centrats en la vida de Maria de la VC de Ludolf de 

Saxònia constitueixen una de les fonts principals de la VVM de Peres, atenent, 

especialment, a l'estructura interna de cada capítol que reprodueix.  

 L'estructura del Cartoixà ofereix també –com les MVC– un model de 

                                                      
306 «La VC se nos revela como la más abierta y compleja, por cuanto sin prescindir de la 

información, acompaña la letra de una interpretación espiritual que corresponde a las 
tres etapas de perfección y cierra de manera sistemática cada capítulo con una oración 
que resume la materia tratada». (Hauf 1976: 16) 
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cronologia ordenada dels episodis marians. Ho comprovem, per exemple, en el 

gruix del episodis inicials (fins que s'inicia la vida pública de Jesús), episodis de 

procedència apòcrifa que coincideixen grosso modo amb els capítols inicials de 

VVM: 

Cap.I: De divina et aeterna Christi generatione307 

Cap.II: De inventione remedii pro salvatione generis humani, et nativitate 
virginis Mariae  

Cap.III: De desposatione Mariae 

Cap.IV: De conceptione Joannis Praecursoris 

Cap.V: De conceptione Salvatoris 

Cap.VI: De Nativitate et Circumciosione Praecursoris Domini 

Cap.VII: De genealogia Salvatoris 

Cap.VIII: De eo quod Joseph voluit dimitiere Mariam 

Cap.IX: De Nativitate Salvatoris 

Cap.X: De circumciosione Domini 

Cap.XI: De Epiphania Domini facta tribus Magis 

Cap.XII: De Praesentatione Domini in Templum 

Cap.XIII: De fuga Domini in Aegyptum, et nece Innocentium 

Cap.XIV: De reditu Domini ex Aegypto, et initio paenitentiae Joannis 
Baptistae 

Cap.XV: De eo quod puer Jesus remansit in Jerusalem, et inventus est in 
Templo 

 Com veiem, l'índex de capítols de Peres308 obeeix a grans trets a la 

disposició que presenta el Cartoixà. Cal només destacar la inclusió del capítol 

tercer de l'obra valenciana («Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a 

servir lo temple»), on es narra la vida de Maria en el temple, que no constitueix un 

capítol independent en l'obra llatina,309 i la supressió els capítols de la VC que 

excedeixen l'eix biogràfic de Maria, en els quals no hi intervé de manera directa. 

Així, no hi apareixen els capítols I i VII de la VVC, dedicats a la genealogia de 

Maria i de Jesús; el IV, dedicat a la concepció de Joan Baptista, on es narra la 

història d'Isabel i Zacaries;310 o el VIII, on s'expliquen profusament els dubtes de 

                                                      
307 Malauradament no comptem amb una edició crítica de la Vita Christi de Ludolf de 

Saxònia, i per tant, només podem treballar a partir de l'edició de Rigollot (1870), edició 
a la qual remetem per a les cites. 

308 Hem transcrit l'índex de Peres en el subapartat anterior  (página 207). 
309 En el Cartoixà trobem, però, algunes notes relatives incloses al final del capítol de la 

Nativitat. (VC 23-24), que no inclouen tanmateix alguns esdeveniments apòcrifs que 
Peres relata, com ara la pujada dels 15 graons del temple, que tampoc sembla procedir 
de les MVC. 

310 Aquests esdeveniments, que en el Cartoixà ocupen tot un capítol, són resumits 
breument en la VVM, on s'al· ludeix breument als fets: «per visitar y servir en lo part la 
sua sancta cosina germana Elisabet, la qual de l’antich vituperi de la sterilitat era feta 
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Josep quan coneix que Maria està encinta segons les diverses interpretacions 

patrístiques. 

 Però els paral· lelismes que jutgem més interessants resideixen, com ja hem 

avançat més amunt, en la disposició interna del contingut de cada capítol: en 

primer lloc s'introdueix l'acció i es dedica espai a la narració dels esdeveniments, i, 

tot seguit, s'amplia la informació amb argumentacions i comentaris exegètics que 

expliquen llur significació i simbologia, i posen especial relació a la identificació 

dels esdeveniments narrats amb altres que els presagien en l'Antic Testament; 

després, a la cloenda de cada capítol, trobem –com en la VVM– una oració en 

prosa relativa al contingut tractat.  

 Peres es mostra un bon coneixedor de l'obra cartoixana, i la fa servir com 

una de les bases del seu text, adequant allò que hi troba escaient al seu propòsit. 

Com no entén la VVM com una obra enciclopèdica, omet molta de la informació 

continguda en la VC, i, alhora, s'estén amb detalls i diàlegs la narració dels 

esdeveniments biogràfics, sovint breus i concisos en l'obra llatina. Ha assolit, però, 

l'esquema plasmat en la VC relatiu a l'assumpció de les tres vies de perfecció 

bonaventurianes, i per tant, trobem diferents nivells de lectura que es corresponen 

amb les pràctiques devotes incloses en l'obra cartoixana: hi trobarem parts 

narratives relatives a la lectura pietosa que possibiliten la contemplació emotiva, 

parts exegètiques que aproximen el lector a la teologia cristiana en clau d'exercici 

de meditació especulativa o intel·lectual, i oracions que clouen el procés 

contemplatiu i meditatiu cercant la unió íntima, en aquest cas, amb la Mare de 

Déu.311  

 L'oració de cloenda és un dels trets que més acosten l'obra de Peres a la del 

Cartoixà; ja que no és una característica habitual de les obres del gènere.312 Amb 

                                                                                                                                       
delliure, puix havia concebut aquell qui ab la sua sancta boca senyalant ab lo dit havia 
de fer la crida de la benaventurada venguda en lo món del fill de Déu, rey de glòria 
infinida, dient: ‘Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi’». (VVM 27r). 

311 Les Meditationes de Celestí, del segle XIV, també assumeixen l'esquema estructural de 
la VC de Ludolf de Saxònia. Els trenta-sis capítols que integren la breu obreta  (no tan 
concisa com el Lignum vitae bonaventurià, però més breu que les MVC) incorporen en 
primer lloc una part teològica-doctrinal, seguida d'una oració que aprofita el material 
anterior per donar-li un enfocament afectiu, amb exclamacions i efusions que permeten 
reflexionar sobre el contingut doctrinal. La narració dels esdeveniments evangèlics és 
molt breu, a més, rebutja els episodis apòcrifs i cedeix poc espai a la curiositat piadosa o 
a excesos de ternura. (Hauf 1976: 27-29). L'esquema de la VC, per tant, fou molt 
influent, i algunes obres posteriors imitaren les tècniques de meditació que proposava.  

312 En moltes produccions devocionals de l'època, com ara en passions i hagiografies, és 
freqüent trobar oracions que clouen les obres a manera d'invocacions (pensem ara en la 
Istòria de la passió de Fenollar que clou amb l'Oració de Corella, o la Vida de 
Catherina de Sena de Peres, que clou amb unes Cobles de Vinyoles, etc.), però no ens 
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tot, no s'observen paral·lelismes pel que fa al contingut –ni amb l'obra llatina, ni 

amb la traducció valenciana de Corella, no sempre fidel al text llatí–, sinó un 

paral·lelisme estructural, o, més aviat, funcional dins de l'obra. Com les oracions 

finals de la VC conclouen el contingut tractat en cada episodi que acompanyen, els 

capítols que tracten temàtiques marianes, com ara la Nativitat, o l'Assumpció, etc., 

es clouen amb oracions adreçades a la Mare de Déu. Acarem,313 per exemple, 

l'oració que acompanya el capítol de l'aparició de Jesucrist a sa mare després de la 

Resurrecció, també adreçada a la Verge:  

 

1. O, sacratíssima verge Maria! Per aquell strem goig que sentís quant miràs 
lo vostre gloriós fill resuscitat y fora del sepulcre vos suplique, senyora, que 
façau resuscitar ab lo preciós alquermes de vostra misericòrdia la mia 
peccadora ànima, que en lo pudent sepulcre del meu cors per vils peccats està 
morta; y desligau-me de la mortalla de les mies terribles culpes per confessió 
verdadera, perquè desligat de tan forts ligams per lo camí de virtuosa vida 
sanctament acamine; y feu-me contínuament obrar tan virtuoses obres, que 
per mijà de aquelles puga lo meu cors en lo dia del final juhí resucitar per a 
muntar [a]b los elets en les alegres sales de la eterna glòria. Amén. (VVM 
104v-105r) 

 

1. O Maria, Dei Genitrix et virgo gratiosa, omnium desolatorum ad te 
clamantium consolatrix vera, per illud magnum gaudium quo consolata es, 
quando cognovisti Dominum Jesum die tertia a mortuis impassibilem 
resurrexisse, sis consolatrix animae mea, et apud eumdem tuum, et Dei 
Natum unigenitum, in die novissimo, quando cum anima et corpore ero 
resurrecturus, et de singulis meis factis rationem redditurus, me digneris 
juvare; quod perpetuae damnationis sententiam per te, pia Mater et virgo, 
valeam evadere, et cum electis Dei omnibus ad aeterna gaudia feliciter 
pervenire. Amen. (VC 666)314  

                                                                                                                                       
sembla que estiguem davant de la mateixa tendència, ja que en el casos de l'hagiografia 
les oracions complementen les obres, però són independents i estan deslligades del seu 
contingut, no com en la VC o com en la VVM, ja que les oracions són una part 
constitutiva i indivisible del capítol. Vegeu més casos de textos devocionals valencians 
que inclouen una oració de cloenda en Martos (2001).  

313 En la VVM totes les oracions invoquen a la Mare de Déu, protagonista de l'obra; en 
l'obra del Cartoixà només aquelles oracions que tanquen els capítols on Maria intervé de 
manera destacada, ja que en altres, com per exemple en el capítol de la visitació a santa 
Isabel, on també hi intervé, l'oració de cloenda es dedica a invocar a sant Joan Baptista. 

314 Tampoc observem paral· lelismes significatius amb la traducció valenciana del text 
realitzada per Roís de Corella (VCClxxxiii ): «Maria, mare de Déu, senyora, verge 
humil graciosa, de tots los desconsolats misericorde consoladora, humilment te suplique 
per aquell ineffable goig quand mirant coneguist ton fill resuscitat de mort a vida en 
cors gloriós inmortal inpassible, sies benigne, dolça senyora, aconsoladora de la mia 
ànima, e davant lo mateix unigènit fill de Déu e teu sies ajudadora mia. Mostra que est 
mare de Aquell al qual per mi pregues; ajuda'm ara de present, reyna de misericòrdia 
benigníssima, hi en la hora de la mia fi me aconsola, perquè axí de aquest món me 
parteixca; que quand resuscitaré lo darrer dia y hauré a donar rahó de totes les mies 
obres, per tu, piadosa mare de Déu verge, de la spantable sentència sia delliure, e ab tots 
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O l'oració de cloenda al capítol de la Nativitat de Maria:  
 

2. O, sacratíssima verge Maria, antorcha luminosa il· luminant les escures 
tenebres del món miserable! Puix en la vostra sancta nativitat sou estada 
resplandent alba portant nova de la presta venguda del clar y etern dia, fill 
vostre, il· luminau, luminosa senyora, la mia escura pensa bandejant del meu 
ennegrit cor los tenebrosos vicis. Y puix tinga la vostra lum dins la lanterna 
del meu cor estojada, feu-me tancar, senyora gloriosa, les finestres dels cinch 
senys corporals, perquè mort de peccats per aquelles dins la mia ànima no 
puga atényer entrada. Feu rosar, senyora piadosa, per vostres mèrits sobre 
l’estèril camp de la mia consciència lo ros de la divina gràcia, y feu-me 
sembrar lavor de virtuoses obres, perquè en los alts cels pugua collir lo 
preciós fruyt de la eterna y benaventurada vida. Amén. (VVM 11v-12r) 

 

2. O Virgo virginum, Maria, quae nec primam similem visa es, nec habere 
sequentem, quae prima inter feminas servandae virginitatis votum vovisti, et 
gloriosum munus Deo obtulisti, cum hoc a nullo homine nec verbo didicisses, 
nec exemplo ad imitationem invitata fuisses, hacque virtute et ceteris ornata 
Deo placuisti, et vivendi exemplum omnibus reliquisti, deprecor bonitatem 
tuam immensam, ut tu, summum meum solatium, dirigas vitam meam, 
meque tuas virtutes et exempla pro posse imitari facias, et gratiam tuam 
sempre adesse mihi concedas. Amen. (VC, 26)315 

Comprovem com la funció de l'oració és la mateixa en ambdues obres: relacionar 

el contingut del capítol amb una pregària d'invocació que resumeix el sentiment del 

fidel rere la lectura del capítol. Les oracions segueixen una estructura i forma 

semblant: escrites en primera persona –a diferència de la narració omniscient 

general– perquè el lector se senta més partícip, s'inicien amb un vocatiu a la Mare 

de Déu, per després evocar d'alguna manera el contingut del capítol i pronunciar 

una pregària o una gràcia per demanar ajut i protecció. Tanmateix, observem que 

no podem extraure cap paral· lelisme temàtic o estílistic significatiu que indique 

que el text de Peres derive del Cartoixà, ni de la versió original llatina, ni de la 

traducció catalana del seu contemporani Corella. Les similituds, doncs, obeeixen al 

nivell estructural i funcional.  

 En el gruix dels capítols, la diferent finalitat a què obeeixen les obres 

marca unes diferències notòries. Com la VVM no té una voluntat enciclopèdica i 

exhaustiva com la VC, veiem com Peres fa una simplificació sistemàtica del 

                                                                                                                                       
los elets de ton fill a la sua eterna glòria pervinga. Amen.». 

315 O en la traducció corellana: «O, Verge de les verges, Mare de Déu, senyora nostra, 
verge Maria, humil hi alta sobre totes les creatures, entre totes y sobre totes les dones 
eternament eleta y de la maledictió de totes exempta perquè sies mare de Aquell, qui per 
a mare sua axí excel· lent te ha creada. Suplicam-te, reyna de misericòrdia, mare de Déu 
piadosa, lo teu fill supliques no mire les nostres culpes, mas la dignitat dels teus mèrits, 
per los quals nos faça meréxer, que a ell, fill teu, Déu y senyor nostre, y a tu, qui l'has 
parit, loem eternament en lo teu celestial regne. Amen.» (VCC XIIr) 
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contingut exegètic que conté l'obra llatina. Hem vist, per exemple, com suprimeix 

totalment el capítol huité del Cartoixà, «De eo quod Joseph voluit dimitiere 

Mariam», dedicat als dubtes de sant Josep sobre si repudiar o no Maria. En aquest 

capítol Ludolf de Saxònia arreplega les interpretacions que els diferents pares de 

l'Església han formulat sobre l'episodi: 

Perpendens hoc igitur et ignorans tanti secretum mysterii, dolebat et 
turbabatur, ac nolens eam traducere in publicum, id est, divulgare et 
diffamare, en scilicet tanquam adultera, lapidaretur; vel nolens eam traducere 
in domum suam ad cohabitationem assiduam, quia propter mysterii virtutem, 
quam nesciebat, se indignum ad eius consortium aestimabat, voluit 
occulte eam dimittere parentibus, a quibus eam acceperat. Legerat enim: 
Egreditur virga de radice Jesse, unde noverat Mariam duxisse originem. 
Legerat etiam: Ecce virgo concipiet, et haec de ea credebat, praesertim, quia 
post conceptionem facies eius ita resplenduit divinate, tu propter 
coruscationem, vix eam irreverberatis oculis, et non cum timore, posset 
intueri. Ideoque voluit se ante tantam gratiam humiliare, indignum se 
reputans, tantae Virginis cohabitatione. Unde Hieronymus: 'Hoc testimonium 
Mariae est, quod Joseph sciens illius castitatem, et admirans quod evenerat, 
celat silentio, cuius mysterium nesciebat'. Unde et Chrysostomus: 'O 
inaestimabilis laus Mariae! Magis credebat castitati eius, quam utero, et 
plus gratiae quam naturae. Conceptionem videbat, et fornicationem 
suspicari non poterat. Possibilius enim credebat virginem sine viro posse 
concipere, quam Mariam posse peccare'. [...] (VC 71-72) 

Tota aquesta argumentació se sintetitza en la VVM en unes breus notes que Peres 

inclou rere la tornada de la visita d'Isabel, on fa referència, per tant, només a 

algunes de les fonts patrístiques, aquelles que interpreten que Josep no dubtava de 

la virginitat de Maria, sinó que no s'estimava digne de la seua companyia:316  

Tornada, donchs, en Natzaret aquesta alta reyna de glòria, lo seu sanctíssim 
ventre cascun jorn de tal manera crexia que lo benaventu[r]at espòs, conexent 
que de l’Esperit Sanct era prenyada, volgué dexar-la, estimant-se indigne 
per la sua gran humilitat de estar en companyia de aquella senyora que 
lo fill de Déu havia meritat concebre. Y volgué amagadament deixar-la, no 
perquè de aquella temés algun inconvenient, que ans creya que la dona 
pogués sens alguna humana sement concebre que la verge Maria pogués 
alguna offensa cometre, mas volia deixar-la tement que no li fos atribuït a 
vana presumpció voler estar en companyia de tan alta senyora en qui la 
divina bondat transcendets misteris obrava. (VVM 29v-30r) 

 Com veiem, Peres fa servir el comentari de sant Joan Crisòstom inclòs en 

la VC i el novel·la de manera gairebé literal, el converteix en material narratiu dins 

del relat, sense indicar-ne ni la procedència, ni que es tracta d’una cita d'una 

autoritat. És un recurs que trobarem amb freqüència si confrontem ambdues obres. 

Veiem un altre exemple, ara relatiu a les espollades de Maria i Josep:  

                                                      
316 En les MVC, en canvi, no trobem aquestes consideracions, pel que es fa evident que 

Peres barreja els continguts de les obres que fa servir, sense que se'n desprenga una 
dependència major d'una o d'una altra obra. Peres selecciona els episodis segons el seu 
criteri i segons l'objectiu que s'ha proposat per a l'obra.  
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Contraxit itaque matrimonium cum Virgine, committens se voluntati divinae. 
Et postmodum ex divina revelatione Joseph agnovit propositum Mariae, et 
tunc ex communi consensu voverunt virginitatem servare. Unde secundum 
Augustinum, Maria et Joseph antequam facta esset mutua desponsatio, 
virginitatem servare proposuerunt, et uterque consensit in 
matrimonium, revelatione Spiritus Sancti. Nec aliter consensisset in 
alterum, nisi docente Spiritu Sancto, alter alterius congnovisset propositum; 
sed postea uterque propositum suum exprimens verbo, Deo voverunt 
virginitatem. (VC 28) 

De nou, Miquel Peres prosifica l'episodi a partir de la citació d'autoritat de sant 

Agustí. Elimina la referència al sant pare però fa servir el comentari com a base de 

la trama arromançada, que prosifica incloent diàlegs entre els protagonistes per 

acolorir la narració i augmentar-ne el caràcter emotiu:  

Mirant, donchs, lo antic Josef que la divina voluntat havia dispost que ell fos 
espòs de tan excelsa princesa, ab piadoses làgrimes endreçà a Déu semblants 
paraules: «Senyor Déu y creador meu, [...], sabeu que yo m’era dispost de no 
ensutziar lo meu cors per les taques de algun desig carnal e havia fet vot de 
conservar la mia virginitat pura y neta, prech-vos, sperança y confort meu, 
qui tostemps haveu amat les coses pures y netes, que·m guardeu que yo puga 
conservar y guardar tot lo temps de mon viure la virginitat mia». Acabada 
tan sancta oració li aparegué l’àngel dient semblants paraules: «O, Josef, 
amich y servent de Déu! No recuseu pendre la vostra digne sposa, que 
vós guardareu tostemps lo vot de virginitat pura; que la vostra sancta 
esposa, axí mateix, té virginitat votada [...]. Serviu, honrau y amau-la com 
a digne muller y esposa vostra, que la divina saviesa no sens grans misteris 
ho dispen[sa]». [Ho]int axí mateix la gloriosa verge Maria que ella devia 
ésser del benaventurat Josef esposa, fon molt alegra, perquè, il· luminada per 
la clarejant lum de l’Sperit Sanct, tingué manifesta conexença que també 
lo seu espòs seria verge. E puix lo divinal consistori ho havia decretat, 
ordenaren los devots ministres del temple que lo just y benaventurat Josef, 
home de real linatge, prengués per esposa y muller la gloriosa verge Maria, 
que també de real linatge y de sacerdotal línea devallava. E axí, lohant, 
magnificant y beneynt lo universal creador, les sanctes esposalles ordenaren. 
(VVM 18r-18v) 

Com veiem, Peres romança la succinta redacció de la VC i omet les referències a 

les autoritats en benefici de la narració, que enllesteix a partir de les consideracions 

teològiques que afirmen que Maria i Josep saberen per revelació que serien vèrgens 

en el matrimoni.317  

                                                      
317 Hem de fer notar que, la traducció valenciana del text enllestida per Joan Roís de 

Corella, també omet en ocasions la referència a les fonts d'autoritat. La versió del 
lletraferit valencià no sempre segueix fil per randa el text llatí, i hi trobem nombroses 
variacions quant a forma i contingut. Si parem atenció, per exemple, al fragment de què 
ens ocupem, comprovem com no hi ha una referència explícita a l'argumentació de sant 
Agustí a què ens hem referit suara, ni esmenta el nom de cap altra autoritat, tot i fer-se 
ressò: «[...] Sabent aprés la hu de l'altre lo propòsit que de virginitat tenien, ab voluntats 
concordes virginitat votaren, y ab tot que molts excel· lents doctors axí opinen; però 
altres moderns subtilment consideren que la verge senyora nostra votà virginitat en lo 
ventre de sa mare, perquè tingué ús de rahó perfeta, y, aprés del matrimoni, fon-li 
revelat que Joseff tenia ferm propòsit de ésser verge, y que may lo deute matrimonial 
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 Quan Peres inclou comentaris exegètics dels esdeveniments evangèlics, ho 

fa generalment de manera molt més sintètica que en la VC, i no els tracta ni de 

manera exhaustiva, ni amb profusió. Comprovem en l'exemple següent com de la 

llarga exposició recollida en el Cartoixà –que només transcrivim en part– sobre la 

significació del nom de Maria en la VVM només hi fa una síntesi breu:  

Prima interpretatio nominis Mariae: stella maris vel illuminatrix . Merito 
autem additur: Et nomen Virginis Maria: hoc enim venerabile nomen, 
triplicem habet interpretationem in triplici lingua. Hebraice interpretatur 
stella maris, vel illuminatrix; Latine etymologizatur mare amarum; Syriace 
vero domina nuncupatur. Ipsa fuit maris stella in Filii Dei nativitate, tunc 
enim emisist radium totum mundum illuminantem; mare amarum in Filii 
passione, quia tunc ipsius animam pertransivit gladius; sed domina in sua 
passione, quia tunc ipsius animam pertransivit gladius; sed domina in sua 
assumptione, quando super choros Angelorum est exaltata. Item Maria dicta 
est stella maris, in peccatorum conductione, quia per mare huius seculi eos 
dirigit ad portum poenitentiae, et sic ad Filium perducit; in cuis etiam signum 
in nativitate Christi stella Magis apparvit, quae eso ad natum Infantem 
perduxit: unde oculi omnium peccatorum sint ad ipsam, sicut oculi omnium 
naturum ad stellam. Unde Bernardus: 'Ne avertas oculus tuos a fulgore huius 
sideris, si non vis obrui procellis. O quisque te intellegis in huius seculi 
profluvio magis inter procellas et tempestates fluere, quam super terram 
ambulare, respice stellam, voca Mariam. Si jactaris superbiae undis, si 
ambitionis, si detractionis, si aemulationis, respice stellam, voca Mariam. Si 
iracundia, aut avaritia, aut carnalis illecebra naviculam concusserit mentis, 
respice stellam, voca Mariam. [...] 

 Secunda interpretatione: Mare amarum. Item est mare amarum in 
peccatorum conversione, quam eis impetrat tu convertantur de peccatis suis, 
faciens aquam carnalis delectationis converti in vinum compunctionis. Hoc 
etiam nomen convenit ei, in quantum mare praesentis seculi, in tota vita sua 
fuit sibi amarum et insipidum, propter desiderium videndi Filium in regno 
suo. Item Latine derivatur a mari, in quantum in ipsa est confluentia omnium 
gratiarum, sicut omnia flumina confluunt ad mare. 

 Tertia interpretatio: Domina.  […] (VC 39-40) 

 

De aquesta gloriosa senyora, mare y advocada nostra, fon lo nom Maria, que 

                                                                                                                                       
demanaria. Y axí li donà son cors y consentí eser muller sua, certificada per lo sperit 
sant que Josef, sabent lo seu vot, tantost votaria la virginitat que tenia en propòsit, y axí 
entre la senyora verge donzella y entre Joseff ab paraules de present fon verdader 
matrimoni, la virginitat de abduys tostemps salva.» (VCC XIIIr). La tendència a la 
supressió de les fonts d'autoritat no és, en qualsevol cas, una característica habitual en la 
versió de Corella, que, en altres casos cita amb profusió les fonts esmentades en el text 
llatí d'acord amb la voluntat enciclopèdica del text; veiem un petit exemple: «Volgué lo 
Senyor la sua mare fos casada, per moltes y distinctes causes, algunes per la part sua, 
altres per la part de la verge mare, altres per la part nostra. Per la part del Senyor 
asignen algunes causes, la primera, diu sant Jeroni, perquè la genealogia del Senyor se 
descrivís per home, segons la consuetut judaica [...]; la segona, diu sant Ambrós, per 
levar tota sospita que no creguesen los juheus que era nat de adulteri [...]; la tercera, diu 
Orígenes, per la servitut sua, majorment per lo fogir de Egypte, ajudava Josep al criar 
del infant a la verge mare [...]; la quarta dien Orígenes i sant Jeroni, perquè fos amagat 
al diable la concepció y lo part verge; [...]»  (VCC XIIIv). 
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vol dir estela de la mar, los raigs de la qual han i· lluminat lo món, han 
resplandit en lo cel y han penetrat lo diametre de la Terra fins al miserable 
carçre dels exellats pares. Ella als navegants en la mar de aquesta treballosa 
vida dels cruels vents de temptacions y dels perillosos esculls de tribulacions 
segurament delliura, y los qui la nau de la treballada pensa per les grans ones 
de supèrbia, avarícia e altres peccats e vicis tenen combatuda, alçant los ulls a 
d’aquesta luminosa estela lo port de reposada vida atenyen. Vol dir aquest 
nom, Maria, mar, en la qual tots los rius de gràcies, que particularment han 
tengut tots los sancts gloriosos, són entrats complidament en ella. Vol dir 
encara aquest gloriós nom, Maria, senyora, perquè ella senyoreja los cels, 
lo món y los inferns terribles, que de aquest benaventurat nom ab temerosa 
por fugen cuytats los grans capitans del cruel rey de supèrbia. (VVM 10r-
10v) 

Tot i que Peres refereix la mateixa triple interpretació del nom de Maria, 

l'argumentació ha estat profundament reelaborada i sintetitzada. A més, 

l'argumentació tampoc no hi apareix en el mateix punt en totes dues obres: mentre 

que en la VC apareix en el capítol de l'Anunciació, en Miquel Peres se situa en el 

de la Nativitat de Maria. Veiem, doncs, com els continguts presents en el Cartoixà 

han estat profundament reelaborats en l'obra de Peres i integrats en els capítols que 

ha considerat més adients.  

 En línies generals, a més, Peres limita força els comentaris patrístics 

tropològics i anagògics com l'anterior en què explica el valor simbòlic de 

determinats continguts i, la majoria dels que hi inclou, solen ser argumentacions 

exegètiques de caràcter al·legòric o simbòlic que relacionen Maria amb els 

esdeveniments reportats en el Vell Testament. El text que Peres enllesteix, doncs, 

vol ser una biografia de Maria que explique la significació teològica dels episodis, 

però, sobretot, que pose de relleu de manera particular el paper clau que representa 

en el procés de salvació, pel que afavoreix la inclusió de comentaris al·legòrics que 

proporcionen una visió continuista de les sagrades escriptures. Aquest afany l'ha 

portat a barrejar diverses fonts, ja que alguns paral· lelismes bíblics que incorpora 

en la VVM no hi apareixen enlloc en la VC.318  

 Altra diferència significativa entre les obres és la major atenció que Peres 

dedica a la caracterització dels personatges. Ja hem esmentat com en la VC la 

informació teològica és més important que el caràcter emotiu present en altres 

vides de Crist. Peres, però, sembla que seguint el model de les MVC, posa més 

èmfasi en el vessant emotiu de l'obra, pel que aporta al relat una major profunditat 

narrativa que afavoreix la caracterització dels protagonistes, i que aconseguirà a 

través de la narració minuciosa dels seus estats d'ànim i de les intervencions en 

estil directe. Així, per exemple, en el diàleg que sostenen Maria i els sacerdots del 

                                                      
318 Vegeu un exemple a VVM 10v-11r.  
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temple en tractar del matrimoni en la VVM té poc a veure amb la relació sintètica 

de fets que enfila el Cartoixà:  

Tunc Pontifex publice denuntiavit, ut virgines quae in templo constituae hanc 
aetatem implessent, domum reverterentur, ac nuptiis operam darent. Cui 
mandato cum ceterae pronae parvisset, sola Virgo Maria hoc se facere non 
posse respondit. Siquidem et parentes suos se dixit Domini servitio 
mancipasse; et insuper seipsam Domino virginitatem vovisse. (VC 26-27) 

 

Per guardar y obeir la ley antiga de Moysés deliberaren los sacerdots e 
ministres del temple que, puix la gloriosa verge Maria quatorze anys acabava, 
devia contractar matrimoni, majorment que molts jóvens richs e de gran 
linatge, mirant les virtuts, santedat e criança de tan santíssima verge, per 
muller la demanaven. E axí, en una voluntat concordes, los sacerdots e 
ministres del sant temple en semblant manera li parlaren: […] Hoïdes per la 
sacratíssima verge Maria semblants paraules, començà a plorar, sospirar e 
invocar la divinal ajuda, pregant al seu creador que li plagués inspirar lo que 
als sacerdots en aquella ora havia de respondre. E axí, aprés que hun poch 
espay hagué callat, en semblant manera féu resposta: «Reverents sacerdots e 
ministres del sant temple, la mia voluntat no és disposta per a voler acceptar 
ni pendre altre marit ni espòs sinó aquell Déu senyor y creador meu, [...] E, 
axí, yo fermament vos promet que may consentré a altre espòs ni marit sinó a 
d’aquell de mi tan amat al qual tinch la mia virginitat votada». (VVM 16v-
17v) 

 Sembla que Peres troba l'equilibri entre el tarannà emotiu procedent de les 

MVC i la voluntat exegètica de la VC. Com veiem, en la VVM la narració dels 

esdeveniments és llarga i detinguda, i les intervencions en estil directe permeten 

una major profunditat narrativa i faciliten la caracterització dels personatges. 

Aquesta intenció, però, també s'aprecia en major mesura en la traducció de l'obra 

de Roís de Corella, que a vegades s'allunya del text llatí per acolorir amb diàlegs, 

descripcions minucioses i emotives que augmenten el caràcter afectiu de la 

narració i l'allunyen de l'original llatí. Podríem preguntar-nos, doncs, si en realitat 

Miquel Peres parteix de la traducció corellana i no del text llatí. 

 No podem saber amb certesa quina versió de la VC coneixia Peres, si la 

versió llatina, o si fins i tot va arribar a conéixer també la traducció catalana de 

Joan Roís de Corella, que tot i que va ser estampada posteriorment a la VVM319, 

pogué haver conegut en versió manuscrita, o, si fins i tot, circulaven altres 

traduccions del text parcials o totals. No tenim notícies documentades que 

relacionen directament Roís de Corella amb Miquel Peres, però moltes són les 

amistats que compartiren, com ara la d'Isabel de Villena o la de Bernat Fenollar. No 

és difícil suposar que tots dos autors participaven en cenacles poètics i literaris 

                                                      
319 La VVM es va publicar a València en 1494, mentre que Lo Quart del Cartoixà es va 

publicar per primera vegada al febrer de 1495, Lo Primer del Cartoixà en 1496, i Lo 
Segon del Cartoixà en 1500.  
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semblants i, malgrat la diferència d'edat que se'ls estima (ja que Corella 

probablement degué ser almenys uns vint anys major que Peres),320 tots dos 

participaren en el certamen de les Trobes en lahors de la verge Maria. És possible, 

doncs, poder pensar que Peres hi tinguera accés a la versió traduïda, però en 

qualsevol dels casos, Peres tenia un gran coneixement de la llengua llatina, com ho 

demostra la seua traducció Imitació de Jesucrist, cosa per la qual pogué haver fet 

servir sense dificultats una versió llatina del text, o bé totes dues. 

 Analitzem un exemple. En la narració de la Resurrecció de Jesús se'ns 

relata l'aparició que féu a sa mare. El relat de la VC llatina és, com és habitual, breu 

i concís; amb només una línia se'ns introdueix l'aparició del fill  «ecce subito venit 

Dominus Jesus», i després argumenta les raons sobre per què els evangelis no 

relaten aquest fet:   

Domina igitur orante et lacrymas dulciter emittente, ecce subito venit 
Dominus Jesus in albissimis vestitus gloriae et Resurrectionis novitatis suae; 
vultu sereno, speciosus, gloriosus, et gaudens, ac Matri desolatae et moerenti 
totus festivus apparens. [...] Quid enim si evangelistae hoc non dicant? [...] 
Matrem autem ad testificandum pro filio suo inducere non decuit [...] Ait 
ergo: tanta scitur auctoritas narrationis evangelistae, ut nihil in ea dependeus, 
vel inane, vel superfluum reperiatur. [...] quis non tale scriptum superfluum 
diceret? (VC 667).  

La traducció de Corella, però, s'allunya de la narració sintètica que presenta el text 

llatí,321 i intenta aportar una major càrrega emotiva incloent parlaments i 

intervencions dels personatges, amb la inclusió d'uns versicles bíblics dels salms en 

les intervencions dels personatges: 

Stava, doncs, la verge mare en contemplació elevada, desijant e suplicant la 
resurrectió de son fill, ab veu dolça de humil mansueta tortra deya aquelles 
paraules del psalmista: 'Leva't! Per què dorms tant? Senyor, fill meu 
absent de la tua mare!' E ab altre psalm replicava: 'Leva't, glòria mia, 
leva't, psalteri e viu la música e alegria de la mia ànima'. Respòs lo 
Senyor: 'Ja·m so levat, y encara estaré ab tu, senyora mare mia, ans que 
als celestials regnes puge' [...] Y encara poden dir que·ls evangelistes ho 
han deixat de scriure, perquè veritat axí manifesta no freturava que fos 
scrita, car no dubta algú que·l fill aparegués a la mare; [...] y encara per una 
causa scriure la dexen: perquè no stimaven poder scriure  aquella 
ineffable primera vista del fill e de la mare. (VCC LXXXXIIIv-LXXXIIIIr) 

En el fragment relatiu de la VVM hi trobem la intervenció de Maria encara més 

desenvolupada, tant en la seua expressió emotiva com en la incorporació de la 

                                                      
320 S'estima el naixement de Corella al voltant de 1435, i la mort en torn a 1497 (Chiner 

1993). 
321 Però recordem que totes les consideracions que podem fer prenent com a referència 

l'edició llatina de Rigollot (1870) han de ser només hipotètiques, ja que, com hem 
indicat, ni comptem amb cap edició crítica de la Vita Christi. ni coneixem quina era la 
versió llatina que Corella féu servir.  
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citació bíblica –la mateixa que Corella inclou en romanç–, i que en la VVM trobem 

tant en llatí com glossada tot seguit:  

Acostant-se aprés de tan devota contemplació lo clar dia del diumenge, per 
alegrar la sua penosa tristícia, desijant veure lo seu gloriós fill resuscitat deya 
aquelles paraules del psalmista: «‘Exsurge quere obdormis Domine, quere 
avertis faciem tuam ame’. Levau, levau, fill e senyor meu, del dur lit del 
sepulcre, no·m vullau tenir amagada la vostra luminosa cara! Hajau 
pietat e compassió de la mia gran tribulació e misèria! Levau, senyor, 
ajudau per la virtut de la vostra divinitat al vostre elet poble y remeu-lo 
de tan inich cativeri per la virtut del vostre sant nom resuscitant de mort 
a vida!» Y acabades aquestes piadoses paraules, dix aquell parlar del profeta 
David: «‘Exsurge gloria mea, exsurge psalteium et cythara’! Levau de la 
sagellada tomba, fill et gloria mia! Levau, psalteri et cythara mia, que ja la 
mia entrestida ànima no pot més avant sofferir lo gran treball de vostra 
enujosa absència!». Les quals paraules per lo benaventurat fill hoïdes, respòs 
ab veu del gloriós psalmista: «‘Exsurgam diluculo’! Yo·m levaré tantost, 
senyora y mare mia! Yo·m levaré de la tanquada fossa complint les 
sanctes profecies y ab maravellós triumpho vos aparexeré alegrant la 
vostra dolor trista!». [...] Volgué lo inmortal senyor primer aparéxer a la sua 
adolorida mare, perquè era molta rahó que aquella que de la sua mort e passió 
major dolor tenia pus prest devia ésser per la sua gloriosa resurecció 
alegrada, y aquell que havia manat honrar pare y mare devia honrar a sa mare 
aparexent-li primer que a nengú de tots los altres deixebles. Callen los 
sagrats evangelistes aquesta apparició tan solempne perquè estimaven 
veritat tan certa no freturava que fos escrita; y encara perquè tenien per 
cosa imposible poder complidament escriure aquells goigs inefables de 
consolacions excelses que entre la mare y lo fill en tan alegra aparició 
passaren; y encara perquè testificant ells la veritat de la resurecció no 
volien portar la mare en testimoni. (VVM 101v-103r) 

 Semblaria lògic en aquest punt apuntar que Peres s'aproxima més al text 

corellà que a l'edició llatina, però caldria fer algunes objeccions. En la VVM 

trobem les intervencions dels personatges encara més desenvolupades que en la 

VCC, tant en la seua expressió emotiva com en la incorporació de la citació bíblica, 

que en el text de Peres trobem tant en llatí com glossada tot seguit. Podria sobtar, 

doncs, que si partim de la hipòtesi que Miquel Peres pogué fer servir la traducció 

valenciana de la VC com una de les fonts del text, el fragment aparega més 

complet quant a les fonts respecte del text corellà, però com devien ser salms força 

coneguts en els escrits sobre la Ressurrecció, potser Peres els podria haver 

incorporat en llatí sense grans dificultats.322 Però, d'altra banda, cap a la fi del 

                                                      
322 Veiem, per exemple, com, en tractar aquest episodi sant Vicent Ferrer en un dels seus 

Sermons de Pasqua de Resurrecció, inclou algunes de les citacions bíbliques que hem 
vist en l'exemple anterior presents en la VVM i omeses en la VC: «La Verge Maria, la 
nit passada, ella esperant la resurrecció, ella dix e considerà si trobaria la hora. Sabia la 
Bíblia, e de la resurrecció parla David; ella llegí e cercà tot lo Psaltiri, per cercar si 
trobaria la hora: 'Com no hu ha dit mon fill, senyal que ho ha dit profeta'. E trobà 
David, en lo psalm Miserere mei: 'Exsurge gloria mea'. Respon lo fill: 'Exsurgam 
diluculo' (Ps, 56, 9). 'Leva't e ressuscita, glòria mia'. Respon: 'En l'alba'. E com la 
Verge Maria sabé la hora, quin goig hagué! Déu lo Pare l'apella 'gloriaris psalterio et 
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mateix fragment, trobem una evidència que deixa entreveure que Peres segueix el 

text llatí, ja que hi inclou informacions teològiques omeses en la traducció de 

Corella. Miquel Peres quan argumenta les raons per les quals els evangelistes no 

narren aquest episodi, fa referència a la poca conveniència de reportar el testimoni 

de Maria sobre la Resurrecció, «y encara perquè testificant ells la veritat de la 

Resurecció no volien portar la mare en testimoni», argumentació omesa en el 

traducció de Corella i que llegim, en canvi, en l'edició llatina: «Matrem autem ad 

testificandum pro filio suo inducere non decuit».323 Sembla doncs, que Peres 

coneixia el text llatí. 

 En un altre exemple, però, veiem com la proximitat amb el text corellà 

torna a fer-se evident. No és objectiu d'aquest treball analitzar les diferències entre 

la traducció de Corella i l'original llatí, però tornem a comprovar com la VCC 

incorpora més detalls narratius que conviden el lector a la contemplació, que no 

són presents en la VC:324  

Igitur Joseph consurgens, tanquam promptus obediens, accepit Puerum, 
tanquam nutritius sollicitus, et Matrem eius, tanquam comes obsequiosus, et 
coepit redire in terram Israel. Vadunt ergo et transeunt per desertum, per quod 
venerunt. Vade et tu cum eis, auxilium et servitium exhibens, et impendens 
ipsis in quibus poteris. Et in ipso itinere poteris compati eis et respicere ipsos 
fatigatos et labore devictos, et tam de die quam de nocte, parum quietis 
habentes. O quantum Puer egregius ac delicatus, Rex coeli et terrae, pro 
nobis laboravit, et quam cito coeperit! Unde et Propheta in eius persona 
praedixit: Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea. Penurias 
magnas, labores arduos, et afflictiones duras corporis, constantissime 
assumpsit, et seipsum quasi odio pro amore nostri habuit. Certe solus hic 
labor, de quo nunc tractamus, ad plenam redemptionem nostram sufficere 
debuisset. (VC 142-143). 

 

                                                                                                                                       
cithara' e açò per la gran diligència que havia a procurar la honor de Déu lo Pare: 
'Beneit és qui totstemps fa e entén en la honor de Déu lo Pare'. 'Ego non quaero gloriam 
meam: sed honorifico gloriam Patris mei' (Jo, 8, 50); [...]» (Sanchis 1973: 179-180). 

323 Però parlar de dependències clares entre les obres resulta molt difícil, ja que sabem que 
Peres feia servir altres fonts que incorporen els mateixos esdeveniments. Sense anar més 
lluny, les MVC també incorporen l'episodi i les referències als salms que inclou Peres: 
«“Exurge igitur gloria mea, et omne bonum meum et redi super omnia te desidero 
videre. [...] Reuertere igitur dilecte mei. Veni Domine Iesu, veni spes mea, veni ad me, 
filii miei.” Ea igitur sic ornate et lacrimas dulcitur fundente ecce subito venit Dominus 
Iesus in vestibus albis vultu serenus, speciosus et gaudiosus, et dixit: “Salve, sancta 
parens”» (MVC 159 (pdf 170), però no hi trobem les causes que expliquen l'omissió 
dels fets en els evangelis presents en la VC i incorporats en la VVM, de manera que la 
dependència de la VC resulta evident. 

324 Aquest episodi de la VC parteix al seu tomb de les MVC, que amplia principalment amb 
argumentacions patrístiques, però, tot i que en les MCV hi  ha una descripció de l'escena 
més detallada, no s'hi incorporen els mateix detalls narratius. De fet, les MVC 
incorporen també la companyia d'alguns veïns en el camí de retorn, detalls omesos tant 
en la VC com en la VVM (Vegeu MVC 36, pdf 47).  
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Levà's Joseff obedient y solícit y pren lo Senyor y la verge Mare, y tornà per 
lo desert per hon vengut era. Torna ab ells, ànima devota, puys al venir ab ells 
venies, y considera quin treball, quina fatiga, quina fretura comporten lo fill y 
la mare, hi lo prom Josef, ja declinant a vellea. Una somera porten, en la qual 
descansant cavalquen. Ara sent més lo treball Jesús delicatíssim, que en 
los huyt anys entrava, que no quand venia en los braços de la piadosa 
mare. Calla lo evangelista lo modo de com lo camí passaren, dexa-u per 
exercici de les piadoses penses, que ab devoció y visceral compassió pensen 
y contemplen, que axí com venien se'n tornen, y no ab menys pobrea tornen 
de terra stranya de la que portaven quand venien de la pròpia. [...] Arribaren 
los peregrins Josef, Jhesus y la Verge Mare a la terra de Israel segons havia 
manat l'àngel, ab molts treballs, angústies y penes, que bastaven, puys lo 
Senyor les sostenia, natura humana rembre. Verificava aquell parlar del 
psalmista: 'pobre só y en treballs comence en la joventut mia'. (VCC lvir, 
lviir) 

Com veiem, Corella incorpora detalls narratius com ara que portaven una somera 

per descansar, o crida l'atenció del lector sobre el patiment i el cansament del 

Jesuset, que per tenir set anys ja no el duu sa mare en braços. La traducció 

corellana, per tant, augmenta el grau de contemplació emotiva respecte del text 

llatí, però, amb tot, resulta difícil trobar paral·lelismes amb la VVM:  

E axí, per aquells aspres e affanyosos camins per hon venguts eren, ab 
enujosa fatiga acaminaren, portant la benaventurada verge lo seu gloriós 
fill en los tendres e delicats braços, tornant-lo de Egipte en la terra de Israel, 
significant que per ella, mare piadosa, havien a conéxer Déu aquells qui a les 
maleytes ýdoles servien. Y foren en la tornada de Egipte majors les sues 
fatigues perquè, essent de edat de set anys lo seu fill gloriós, major 
treball als seus delicats braços causava. Y en aquell tan aspre camí sentí lo 
rey dels cels en edat tan tendra dolors, treballs y fatigues per donar a 
nosaltres repòs, delit e consolació estrema, los quals treballs havent previst lo 
gran profeta David diu en persona de Jesús, salvador nostre: ‘Pauper sum 
ego et in laboribus a iuventute mea’ . Y algunes vegades, per descançar les 
sues cansades persones, en lo dur estrado de la freda terra se aseyen, estenent 
per tapit lo mantell de la gloriosa verge Maria, en lo qual lo rey de glòria, son 
fill, pogués seure y, agenollada, lo supplicava li volgués perdonar si en aquell 
tan larch viatge nol servia com la sua real dignitat merexia, plorant per gran 
compassió dels enujosos destents que en aquell desabitat desert passar li 
veya, que no y ha cor de pedra que no amollissen les abundants làgrimes de 
aquesta plorosa mare.  (VVM 51v-52r) 

La narració de Peres s'estén encara més afegint detalls a la narració, però no inclou, 

per exemple, el motiu de la somera que llegíem en Corella. A més, la inclusió de 

l'única referència bíblica que inclou Peres en el fragment la introdueix en llatí, 

mentre que en la VCC apareix directament traduïda. Tanmateix, sí que observem 

un petit detall narratiu que podria aproximar els texts i indicar alguna dependència. 

En els detalls narratius citats més amunt, que Corella havia incorporat per 

emfatitzar els patiments de Jesús –absents en la VC–, hem llegit: «Ara sent més lo 

treball Jesús delicatíssim, que en los huyt anys entrava, que no quand venia en los 

braços de la piadosa mare». En la VVM els detalls narratius afegits no busquen 
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només intensificar el to emotiu, i per tant, els patiments dels personatges, sinó que, 

a més, se centren principalment en exalçar els sofriment i el protagonisme de la 

Mare de Déu, i l'afirmació anterior esdevé en el text de Peres: «portant la 

benaventurada verge lo seu gloriós fill en los tendres e delicats braços, tornant-lo 

de Egipte en la terra de Israel [...]» «Y foren en la tornada de Egipte majors les sues 

fatigues perquè, essent de edat de set anys lo seu fill gloriós, major treball als seus 

delicats braços causava». No sabem si el petit afegit narratiu introduït per Corella 

és la base a partir del qual Peres reelabora el fragment per focalitzar l'atenció sobre 

els esforços i els sacrifis de Maria, veritable protagonista de la VVM, però sens 

dubte en aquest punt la narració esdevé més pròxima entre les dues obres 

valencianes.  

 La qüestió sobre quin dels dos texts conegué no és gens clara. D'una banda 

comprovem com el text corellà s'allunya del llatí buscant una major emotivitat  

augmentant el caràcter narratiu de les escenes, i en aquesta tendència apreciem una 

major proximitat amb la VVM; però aquesta tendència no s'explica per una 

necessària coneixença directa de la VCC, sinó perquè totes dues obres són resultat 

d'unes coordenades espirituals que afavoreixen aquesta expressió narrativa. A més, 

la VVM supera el caràcter emotiu de la VCC, tant en el detallisme de les escenes 

com en la profunditat emotiva que aconsegueix en els diàlegs. D'altra banda, en la 

VVM no hi observem tampoc transvasaments temàtics o estilístics clars que 

evidencien una relació de dependència de la VCC, ja que, fins i tot en els punts de 

contacte més pròxims, hi trobem diferències significatives que mostren l'alt grau de 

reelaboració que Peres imprimeix a la seua obra seguint els seus propòsits, com ara 

atorgant un major protagonisme en els esdeveniments a la Mare de Déu, que 

dificulten la presència de possibles paral·lelismes. Sabem, doncs, que Peres 

coneixia probablement la VC en llatí, perquè sovint incorpora motius omesos en la 

traducció de Corella, i resultaria difícil pensar que només tinguera a l'abast la 

traducció valenciana del text, i que, amb l'ajuda d'altres fonts, la completara amb 

versicles llatins o argumentacions patrístiques, i que el resultat fóra coincident al 

que apareix en el text llatí. Com a molt podríem concloure que Peres o coneixia la 

versió llatina de l'obra, o, potser, totes dues versions, tot i que de la valenciana no 

s'aprecia cap transvasament representatiu que així ho indique. Malauradament, 

sense una edició crítica del text llatí de la VC totes les conclusions a què podem 

arribar sobre la dependència dels texts o sobre la versió que hi conegué són només 

aproximatives, ja que no podem saber amb certesa quins detalls narratius hi 

apareixien en la versió llatina que Peres o Corella consultaven, i que potser 

esclariria la presència de possibles variants textuals.  
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 Comptat i debatut, podem concloure que la VC de Ludolf de Saxònia 

exerceix una influència notable, especialment en el nivell estructural, sobre la 

VVM. Podem afirmar que Peres era un bon coneixedor de l'obra, i que assumeix en 

part alguns dels seus pressupòsits, com ara la distribució dels continguts en els 

capítols d'acord amb les tres vies de perfecció bonaventurianes. Seguint aquest 

esquema, hi trobarem parts narratives relatives a la lectura pietosa que possibiliten 

la contemplació emotiva, parts exegètiques que aproximen el lector a la teologia 

cristiana en clau d'exercici de meditació especulativa o intel·lectual, i oracions que 

clouen el procés contemplatiu i meditatiu cercant la unió íntima. Però a banda de la 

dependència estructural que hi observem, també hi apreciem transvasaments de 

materials teològics i doctrinals, encara que profundament reelaborats d'acord amb 

el propòsit de l'obra, de manera que es fan servir per destacar el protagonisme de 

Maria. Com la VVM no és un obra de caràcter enciclopèdic, de les fonts 

compilades en la VC només en selecciona algunes que considera més adients per al 

seu objectiu, i selecciona les fonts d'autoritat que contribueixen a exalçar la 

predestinació de Maria amb argumentacions que la relacionen  amb fets de l'Antic 

Testament. Peres, doncs, no aglutinarà les diferents interpretacions patrístiques 

sobre un fet, i per suposat, tampoc no dóna cabuda a interpretacions contraposades.  

 En darrer lloc, es podria també valorar si, atés que l'obra del cartoixà 

constitueix una síntesi d'altres autors cristians, molts dels fragments que presenten 

una major proximitat en el contingut hagueren estat presos d'altres obres que 

condensaven els escrits patrístics, o d'altres tipus d'escrits que també se'n feien 

ressò.325 A més, la influència que el Cartoixà va exercir sobre altres vides de Crist 

posteriors podria dur-nos a pensar si no han estat altres obres a influir de manera 

més decisiva. Tanmateix, els paral· lelismes estructurals que hi trobem, la disposició 

dels continguts i la inclusió d'oracions finals amb què clou els capítols, no deixa 

dubtes per afirmar que Peres degué conéixer amb seguretat l'obra cartoixana i que 

la prengué com un dels models principals per a estructurar l'esquema de la 

biografia de Maria i oferir una obra de contemplació i meditació devota emotiva i 

especulativa.   

 

2.5.5.3 Les Vitae Christi catalanes: Francesc Eiximenis i Isabel de Villena 

 No podem tancar aquest apartat dedicat a les vitae Christi sense detenir-nos 
                                                      
325 Com ara de summes, dictintiones o comentaris medievals on s'acumulaven, glossaven i 

amplificaven textos i citacions precedents que atresoraven el pensament teològic, o fins 
i tot, de materials homilètics que també difonien els continguts de les compilacions 
teològiques medievals (vegeu, per exemple, la nota 138). 
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en les vides de Crist produïdes en l'àmbit català. Hauf (1990: 19-51) ja va fer notar 

com el germen de renovació espiritual que havia anat gestant-se en les terres 

catalanes i valencianes (i que es plasmen en les obres espirituals d’autors com 

Bernat Oliver, Franscesc Canals i el mateix Eiximens) es fonen a partir del segle 

XV amb els nous corrents devocionals sorgits arreu d’Europa.  

Les Vitae Christi de Francesc Eiximenis i d’Isabel de Villena comptaren 

amb una notable difusió a la València de les darreries de la baixa edat mitjana, i 

totes dues també dediquen gran espai als episodis relatius a la biografia de la Mare 

de Déu. Cal qüestionar-se, doncs, si Peres en la composició de la VVM també 

tingué en compte altres models de vides de Crist a més de les MVC i de la VC del 

Cartoixà, i en el context català resulta imprescindible no considerar la possible 

influència o dependència d’alguna d’aquestes dues, especialment quan sabem que 

el nostre autor mantenia una estreta relació amb l’abadessa clarissa del convent de 

la Trinitat. 

Totes dues vides de Crist havien estat produïdes sota les claus de 

l'espiritualitat franciscana, i per tant, també paren una especial atenció a la pietat 

afectiva i a l’emotivitat de les escenes, seguint el model de les MVC. A més, 

incorporen, com ho fa la VC del Cartoixà, argumentacions teològiques sobre els 

episodis tractats. Aquestes dues vides de Crist beuen de les mateixes fonts comunes 

que el nostre text, cosa que complica la identificació de possibles dependències. 

Però, encara que sembla que seguisquen els mateixos models, presenten també 

diferències remarcables: la manera de tractar els continguts, sovint –i 

inevitamblement– molt pròxims, és diferent en el text de Peres, com veurem tot 

seguit. El to emotiu i les ècfrasis constants del text de Villena, o l’exhaustivitat amb 

què Eiximenis compila i cita autoritats, s’allunyen de l’objectiu de la VVM; com 

també l’estructuració dels continguts que disposen.  

 

 La V ita Christi de Francesc Eiximenis (VCE) és, amb l'obra del cartoixà, 

una de les vides de Crist que més es difongueren en l'edat mitjana per terres 

catalanes i valencianes.326 Francesc Eiximenis redactà en català la Vita Christi a les 

darreries del segle XIV.327 Alguns autors hi han assenyalat la influència de la Vita 

                                                      
326 I no només. Hem de recordar que la difusió també important en terres castellanes a 

través de la traducció que en féu Hernando de Talavera, impresa a Granada en 1496. A 
més, ja prèviament, els testimonis de la compilació A del Flos sanctorum castellà, en 
tractar les festivitats cristològics, incorporen fragments de la Vita Christi d’Eiximenis. 
(Baños 2009a: 166). 

327 Possiblement entre els anys 1397 i 1398 (Riquer 1980: II, 148). 
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Christi de Ludolf de Saxònia i de l'Arbor vitae crucifixae d'Ubertino da Casale 

(Riquer 1980 II: 148), tot i que d'altres, com Hauf (1976: 47), rebutja la hipòtesis 

que Eiximenis coneguera l'obra del cartoixà.328 L'obra presenta una vida de 

Jesucrist en què es fonen elements llegendaris de tarannà popular, moments místics 

i emotius que susciten la devoció del lector i al·lusions a reflexions exegètiques 

patrístiques, dissertacions morals, oracions contemplatives, miracles, etc. Intenta 

ser una summa, però adreçada a un públic laic, fet que condiciona notablement 

l'estructura i el contingut.329 A més, incorpora materials de distinta procedència i 

funcionalitat. Segons declara Hauf (1990: 45), en la VCE trobem les quatre 

maneres per a meditar sobre la vida de Crist que postulaven els devocionalistes: a 

partir de les fonts canòniques, a través de les revelacions dels sants, amb els 

arguments i opinions dels teòlegs i mitjançant les invencions de la fantasia, però es 

desprèn una predilecció per les dues darreres.  

 S'organitza en deu llibres330 que ocupen prop de set-cents capítols. El 

primer tractat se centra majoritàriament en l'explicació de les claus de la 

predestinació eterna.331 El segon, en les manifestacions que han precedit 

l'adveniment de Jesucrist.332 El tercer llibre tracta diverses qüestions relacionades 

amb l'encarnació de Jesús.333 El quart s'ocupa dels esdeveniments que envolten la 

nativitat i els primers episodis de la vida de Jesús: epifania, presentació al temple, 

                                                      
328  Segons Hauf (1976: 47) sembla inverosímil que Eiximenis, d'haver conegut l'obra 

cartoixana, no l'haguera seguit de més a prop, o fins i tot, que no l'haguera buidat 
sistemàticament. Entre totes dues s'hi observen punts de contacte, que cal explicar, però, 
per la influència de fonts comunes, com ara les Meditatione Vitae Christi o les Gloses. 
L'enfocament, però, és diferent, i en la VCE trobem major relació amb l'Arbor Vitae 
Crucifixae Jesu Christi i amb la teologia bonaventuriana.  

329 Per a Hauf (1976: 85) el fet que Eiximenis escriguera la Vita Christi en català i la 
Summa Theologica en llatí, vol dir que estava pensant en dos públics diferents, la 
primera per a un públic laic, i la segona per a uns lectors més especialitzats. De fet, 
molts dels fragments de la Vita Christi són adaptacions glossades de apartats de la 
Summa Theologica.  

330 A continuació oferim la distribució en llibres de la VCE perquè, com no es compta amb 
cap edició de l'obra, considerem que pot ser interessant mostrar la seua estructura, ben 
diferent a la de la VC o a la de la VVM. Citem a partir del manuscrit 209 de la 
Biblioteca Universitària de València (possiblement transcrit en el s. XV). 

331 «Comença doncs ací lo primer libre de la sagrada vida de Jhesucrist qui ensenya per 
quina manera lo nostre redemptor és dit ésser predestinat eternalment e posa alguns 
grans bens que per la dita predestinació són pervenguts a nosaltres» (4v). 

332 «Comença lo segon tractat del present libre, lo qual declara com lo adveniment del 
nostre salvador és estat revelat del començament del món encara per diverses maneres e 
són viii capitols» (15v). 

333 «Ací comença lo terç tractat de aquest libre en lo qual se mostra com lo senyor gloriós 
és encarnat on ne com ne qui, e com se humilia prenent carn humana en lo qual tractat 
ha CXXIII capítols» (19r). 
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circumcisió, fugida a Egipte, etc.334 El cinqué llibre tracta de la vida de Jesús fins 

que es retira a dejunar al desert,335 i el sisé de l'episodi del desert, les temptacions i 

el baptisme, és a dir, fins a l'inici de la seua vida pública.336 El seté tractat se centra 

en la composició del grup dels dotze apòstols,337 i el huité dels esdeveniments que 

envolten la mort del Baptista i de les claus que expliquen la doctrina de Jesús.338 El 

nové llibre aborda la passió de Jesucrist com a remei per a la salvació humana i en 

narra els esdeveniments339 i el desé s'allarga sobre els fets que seguiren la 

resurrecció de Jesucrist.340 

 Com en les altres vitae Christi que hem vist fins ara, l'obra eiximeniana 

ressegueix a grans trets la  biografia de Jesús, emmarcada pels episodis centrals de 

la vida de la mare, i els esdeveniments que reporta sobre la seua biografia són 

fonamentalment de procedència apòcrifa, a partir de les interpretacions i de les 

glosses que han fet els pares de l'Església.341 Malgrat que la distribució dels llibres 
                                                      
334 «Ací comença lo quart tractat de aquest libre de la vida del Redemptor nostre Jesuchrist 

en què·s demostra com nasch e quina fon la sua gloriosa nativitat, e com apparech en lo 
món e declarà les coses a ell pertanyents segons la sua infantea e la sua santa vida fins 
que hac vii anys en la qual ha Xciii capítols»   

335 «Ací comença lo quint tractat del libre de la vida del Salvador e redemptor nostre 
Jesuchrist, en lo qual se mostra quina estech la sua santa e dolça puerícia (153r) e la 
joventut sua sagrada e maravellosa fins que hac xxv anys»  (153r-154v).  

336 «Ací comença lo sisén libre o tractat de la vida de Jesuchrist en lo qual se mostra lo 
misteri del seu sant baptisme, e aquí toca del sant dejuni en lo desert e de la sua 
temptació en lo qual ha xvi capítols. Lo primer dels quals ensenya com sent Johan 
preycava e batejava a tothom (166r)».   

337 «Comença lo setén libre qui tracta com appellà los sants apòstols e dexebles e com 
altament los informà e quina estech la seua religiosa vida e preycació e doctrina e com 
la ha aprovada per innumerables virtuts sues e exemples e miracles».  

338 (Libre 8é sense indicació de títol): «Capítol primer qui dona orde al dit huyten libre e 
tracta com sen Johan babtista tramés dos de sos dexebles al nostre gloriós senyor e 
redemptor Jesuchrist»  (214r) 

339 «Ací és acabat lo huyten libre o tractat de la vida del nostre salvador Jesuchrist, 
comença lo novén libre. Capítol primer que declara com nostre senyor Déu per 
manifestar lo seu poder e per reparació de natura angelical e humanal ordenà una mort 
excel· lent en natura ignocent» (270r). 

340 «Ací comença lo decén libre o tractat de la vida de Jesuchrist, lo qual tracta de la 
sagrada resurrecció del nostre Senyor e salvador Jesuchrist e lo qual conté en si set 
tractats segons se segueix. Lo primer és de la resurrectió del salvador gloriós (340r), Lo 
segón tractat que féu los quaranta jorns aprés la sancta resurrectió; Lo terç és de la sua 
ascensió en lo cel: Lo quart com tramés lo sant sperit; Lo quint és del procés? De la sua 
esgleya de la qual ell és cap constituït? Segons que diu sent Pau ald ephesios primo?; Lo 
setén tracta del juhí final e de la pena dels dapnats; Lo setén ensenya com ell té la 
monarchia general e és glòria dels benahuyrats e és rey perpetual».  

341 Riquer (1964: II, 155) destaca el bon coneixement de l'Escriptura i de les glosses 
medievals més comunes, com també les obres dels pares de l'Església (sant Gregori, 
sant Agustí, sant Bernat, sant Jeroni, etc.), així com escriptors de l'orde com sant 
Bonaventura. Destaca així mateix els nombrosos préstecs a obres molt divulgades en 
l'edat mitjana, com l'Specula de Vicent de Beauvais, la Historia Scolastica de Pere 
Comestor i el Liber sententiarum de Pere Llombart. 
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segueix un fil cronològic, en la successió dels capítols es barregen temàtiques 

d'índole molt diversa que interfereixen en el fil narratiu argumental. Hi trobem 

capítols dedicats exclusivament a explicacions exegètiques i a interpretacions 

escolàstiques dels fets segons les autoritats que han tractat la matèria;342 altres 

dedicats íntegrament a la narració d'esdeveniments de diferents personatges 

evangèlics;343 a la narració de miracles;344 hi trobem capítols de tarannà didàctic 

relacionats amb el fil de l'obra, on s'hi inclouen dissertacions morals i 

dogmàtiques,345 etc.  

 Veiem per exemple un seguit de capítols del «Llibre tercer» que, per estar 

dedicat a l'Encarnació del Salvador,346 dedica molts capítols a la infantesa i 

joventut de la Mare de Déu:  

-Capítol xxv qui mostra com la gloriosa fonch per nostre senyor Déu 
diversament nomenada.  

-Capítol xxvi qui mostra com la intel· ligència de la gloriosa era fort alta e 
sobre la nostra. 

-Lo present capítol no és rubricat, per ço com és comprés dins la rubrica del 
precedent xxvi, car aquest e lo precedent és tot un capítol. 

-Capítol xxvii qui mostra com li comenà aptament que hagués nom Maria. 

                                                      
342  Com ara els capítols que segueixen la narració del Baptisme de Jesús en el riu Jordà i 

que se centren en l'explicació del sagrament: «Capítol ·viii·  qui ensenya de la dignitat 
del sagrament del Baptisme» (VCE 170r); «Capítol · ix· qui mostra de tres espècies de 
Baptisme» (VCE 171r), etc.  

343  Per exemple capítols dedicats a la figura de Joan el Baptista: «Capítol · lxxxix· qui 
ensenya com passaren per lo desert on era sent Johan Baptista» (VCE 150v); «Capítol 
quart qui ensenya del baptisme e edat de sent Johan» (VCE 167v); etc. 

344 «Capítol xlv, qui ensenya o mostra com per ses amonestacions convertí un gran e 
malvat cavaller» on narra com la verge Maria converteix un «gran cavaller de Attenes».  

345 Així, per exemple, en parlar de la infantesa de Jesús, es dedicaran capítols sobre 
qüestions relatives a la cura dels infants: «Lo primer dels quals ensenya de la puerícia 
del salvador e posa regla de bé criar los infants (153r-154v)»; «Capítol segon qui mostra 
com lo pare e la mare deuen endreçar los infants en conexença de Déu» (154r), o en 
parlar de l'adoració dels reis d'Orient s'intercalaran uns capítols dedicats a l'actuació dels 
prínceps i governants: «Capítol · liii·  qui mostra que és significat en los prínceps per los 
tres dons que·ls dits gentils offeriren a Jhesucrist» (VCE 131r); «Capítol · lv· qui 
ensenya com en los prínceps deu ésser prompta execució» (CVE 132r); «Capítol · lvi·  
qui mostra com per peccats Déu tramet als prínceps grans tribulacions»; «Capítol · lvii·  
qui ensenya per quins mals venien les pragues de Déu als prínceps»; (VCE 132v); 
«Capítol · lviii·  qui mostra què lunya los prínceps de fer mal», etc.  

346 «A pesar del claro esquema de seis puntos que propone al principio del tratado III, es 
imposible predecir la línea de avance y las consideraciones prácticas de tiempo, espacio 
y equilibrio estructural parecen jugar un papel muy secundario en la mente del autor. El 
lector siente que navega a la deriva y llega a dudar que hay alguien que de veras 
empuña el timón. El tenue hilo argumental, única garantía de progresión, parece 
definitivamente roto apenas insinuado». (Hauf 1976: 43). «El libro III es el que más 
destaca como verdadero cajón de sastre de elementos misceláneos y el que se lleva la 
palma por lo que respeta a monotonía y paráfrasis repetitiva, que lo hace poco menos 
que ilegible para el lector moderno» (Hauf 1976: 45). 
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-Capítol xxviii qui mostra com la gloriosa estant infanta donà gran lum al 
món de si mateixa a aquells qui li estaven de prop.  

-Capítol xxix qui mostra com la gloriosa estant infanta donà gran lum als 
pares sants e als àngels e o ab qui perseverava, e aprés temps als sants 
apòstols e evangelistes. 

-Capítol xxx que mostra axí mateix com consolà Adam e Eva, e son pare e 
mare, e àls qui eren en purgatori trametent los sants àngels. 

-Capítol xxxi qui mostra contra impugnadors de persones simples 
contemplatives e sintents molt de Déu. 

-Capítol xxxii qui mostra com en lo cor de la gloriosa havia contínuament 
grans e precioses dolors. 

-Capítol xxxiii qui mostra la granea del poder de Déu. 

-Capítol xxxiiii qui mostra com los grans ho[...] deuen fogir a orgull. 

-Capítol xxxv qui ensenya com la gloriosa és dignament appellada 'estela de 
la mar'. 

-Capítol xxxvi qui mostra com la gloriosa és dignament appellada 'senyora'. 

-Capítol xxxvii qui mostra com per la presència de la gloriosa los demonis no 
poden sobrar-los [hauria de dir «a los acerdots»] del temple de Déu per lurs 
temptacions. 

-Capítols xxxviii qui mostra com sobre açò los demonis consultaven Lucifer 
e ell què·ls dix. 

-Capítol xxxix qui mostra com la gloriosa tenia sa vida fort religiosament 
ordenada per diverses virtuts, majorment per prudència e gran penitència. 

-Capítol xl qui mostra com soferir moltes tribulacions ab sobirana paciència. 

-Capítol xli qui mostra com lo Salvador e la sua mare passaren axí sobiranes 
temptacions. 

-Capítol xlii qui mostra com ordonaven la vida de la gloriosa virtut de 
justícia, fe e sperança e caritat, e altres virtuts de Déu. 

-Capítol xliii qui mostra com com la gloriosa servava gran saviea en son 
parlar e què dix e com quan callava en son loch e quins fruyts podem haver 
de la lengua. 

-Capítol xliiii qui mostra com la gloriosa profitàva axí mateix al prohisme. 

-Capítol xlv, qui ensenya o mostra com per ses amonestacions convertí un 
gran e malvat cavaller. 

-Capítol xlvi qui mostra com tots los dons e gràcies del sant sperit foren en la 
gloriosa. 

-Capítol xlvii qui ensenya com ordonava lo temps de sa vida. 

-Capítol xlviii qui mostra com de la dita mateixa ordenació parlen de la 
gloriosa altres coses seguen. 

-Capítol xlix qui mostra e declara la sua santa doctrina e lo seu dormir. 

-Capítol l qui mostra com la gloriosa nos ensenya de avorrir supèrbia. 

 Com es dedueix de la seqüència dels capítols citats, la temàtica tractada no 

se cenyeix a la biografia de Maria, ni els capítols s'hi ordenen de manera 

exclusivament cronològica. A grans trets, aquesta part de la Vita Christi se centra 

en la infantesa de Maria, i, en efecte, molts dels capítols es dediquen a tractar amb 
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profusió aspectes relatius als anys que visqué al temple a partir de les opinions de 

nombrosos doctors de l'Església que posen de relleu l'exercici de les virtuts amb 

què es regia. Altres, però, tracten notícies relacionades, com ara dissertacions 

morals (capítols trenta-quatre i quaranta) i dogmàtiques (capítols trenta i trenta-u), 

etimologies (capítols trenta-cinc i trenta-sis), miracles (capítol quaranta-cinc), o 

altres aspectes menys doctrinals i de caràcter més popular (com ara el capítol 

trenta-huit que inclou la presència de dimonis).  

 Comprovem, doncs, com Eiximenis –com al seu tomb havia fet Ludolf de 

Saxònia, potser de manera més sistemàtica–, vol ser exhaustiu en la compilació de 

fonts i aglutina tota la informació que ha recopilat sobre un determinat punt, i torna 

sobre les mateixes qüestions al llarg de diversos capítols, sumant interpretacions i 

glosses de diferents teòlegs, de manera que aboca tot els coneixements que 

posseeix sobre una matèria, tot i que de vegades incorre en repeticions, 

especificant-ho a més amb la fórmula «com ja és dit dessús».  

 L'objectiu de l'obra, de caràcter enciclopèdic, i l'estructura que segueix, no 

regida exclusivament per l'orde cronològic, la distancia notablement de la brevetat i 

concreció de les MVC; la menor sistematicitat amb què aglutina els continguts,  

com la variació que presenta cadascun dels capítols, també la diferencia de la VC 

cartoixana. En conseqüència, la VCE presenta pocs punts de contacte amb la VVM, 

que segueix molt més de prop aquests models. A més, el tarannà franciscà 

característic de l'obra propicia un alt grau de detallisme en la narració, afavorit a 

més per la predilecció d’Eiximenis pels autors contemplatius, com Ubertí de Casale 

i Àngela de Foligno. De fet, en molts dels capítols Eiximenis dedica espai a 

defensar els relats d’aquests autors, que li serveixen, a més de com a font 

d'autoritat, com a base per a incloure detalls narratius, sovint de caire molt popular, 

gairebé llegendari.  

Amb tot, molts dels tòpics narratius que incorpora són llocs comuns 

habituals de la literatura mariana, i els llegim també en la VVM –però també en les 

MVV i en la VC–. Podem veure, però, que la manera amb què els aborda és 

diferent de la del nostre text:  

Capítol xxxix qui mostra com la gloriosa tenia sa vida fort religiosament 
oredenada per diverses virtuts, majorment per prudència e gran 
penitència. 

[...] Lo quart punt, que axí mateix tot açò ensenya longament Gregorius 
Tinconensis TURONENSIS [sic] en lo libell que féu De la lahor de la Gloriosa, 
on diu que virtut de prudència era tant en ella que sola era bastant a regir tot 
lo món, e en la cara li aparia, e en l'esguart, que tota era prudència e rahó e 
seny, né jamés Adam ne Salomó ni hom mortal deçà Déu se pot comparar a la 
sua saviea, segons que largament ensenya en lo consellar dels Apòstols e dels 
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altres feels aprés la Ascensió del Salvador, e per tal a la sua reverència li 
canta la santa Esgléya dient: 'Virgo prudentissima', qui vol dir que ella era 
verge sobiranament. Diu encara que en ella era virtut de temprància, en tant 
que hanc no s'enclinà a negun plaer segons la carn, encara que fos legut; ans 
diu que axí rigorosament observava penitència com si fos estada la major 
peccadora del món. E diu que ell era cert, perquè penssa hom que u hac per 
revelació, que totstemps la gloriosa, mentres que estech en lo temple de 
Déu xica infanta de tres anys fins al jorn que morí, totstemps portà cilici 
a la carn, e havia poques vestidures e solament aquelles que eren 
necessàries a ella, ab les quals soferí molt fret e molta calor. Diu que eren 
de burell, / feyt de aytal lana com se leva de les ovelles sens neguna 
tintura, axí com ja dessús dit. Diu encara que jamés no portà calces, mas 
portava los peus cuberts damunt per honestat; null temps hac lit ne jach 
en lit depuys que fon posada en lo temple de Déu, ans dien que deya que lo lit 
era gran enemich de puritat, e en açò singularment l'an volguda ressemblar 
alguns grans sos devots e amichs spirituals de puritat, axí com sent Benet e 
sent Bernat, e lo abat Isaach, e sent Domingo e sent Francesc, sent Hilari e 
sent Antoni, qui quan totstemps de nits dormien un poch en les esgléyes, ja 
ate[...][RRATS] per sobres de son, e l'altre temps posaven en oració e en 
contemplació. Totstemps diu que dejunava ne menjava cuyna, ni bevia ne 
menjava en taula, estant ab si mateixa, rahó era car tot jorn l'àngel de Déu 
diu que li aportava un pà de paradís, lo qual menjava agenollada per 
reverència del Senyor, qui· l li havia tramés del cel per l'àngel qui la 
servia. E diu aquest que tot ço (li) ordinàriament li era tramés per lo 
precursor del temple, axí com a les altres donzelles, ella ho / feya dar 
secretament per honor de Déu als pobres, perquè no fos sabut que ella 
visqués del pa celestial. Diu sent Bernat que en tan alt grau estech aquesta 
virtut en ella que ella fon la primera que primer votà virginitat a Déu; e diu 
aquell mateix Gregori que en açò mateix induhí passades mil donzelles en 
Israel, que la tenien així com a mare e vexell ple de tota santedat e puritat. E 
diu sent Jeronni que ella en ses formes era dona fort bella , emperò axí 
pura que·l esguart de la sua santa cara engendrava castedat e puritat en 
aquells qui la veyen; e aquesta, ço diu, és la rahó que jamés no fon per 
negún cobejada, segons que han los antichs jueus en les lurs antigues 
històries, com ja damunt és dit. [...] (VCE, 45r-46r) 

En la VVM no trobem les referències constants a sants autors, que 

connoten el tarannà enciclopèdic de l'obra, ni tants  detalls narratius tan minuciosos 

de la narració del franciscà que sovint incorporen motius de procedència apòcrifa i 

popular absent en el text de Peres (com ara que no duia sabates o que dormia en 

terra). A més, de la disposició dels tòpics en l’obra tampoc es desprèn cap 

dependència clara que indique que Peres tinga com a referència la VCE: 

Anava de drap burell vestida, sens alguna tinta sinó de la natural color 
de la lana, fent ella sens peccat, axí com si fos peccadora, continuada 
penitència, que del primer jorn que muntà a servir lo temple fins a la 
hora de la sua mort sancta portà hun aspre celici sobre la sua carn 
inmaculada (VVM 117v) 

 

Aquesta gloriosíssima verge era de sanctedat tan maravellosa que la vianda 
que·l sacerdot del temple li donava partia entre los freturosos pobres, 
menjant ella aquell preciós menjar que dels alts cels lo benaventurat sent 
Gabriel li portava , (VVM 15r) 
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Y manifestament se mostra que, essent aquesta excelsa princessa la més 
bella figura que per lo eternal pintor jamés sia estada pintada, no solament 
per algú pogué ésser may cobejada, mas encara matava los mals desigs 
en aquells qui la miraven (VVM 6v) 

És a dir, tot i que molts dels motius narratius i descriptius coincideixen –

com havia de ser en una obra de contingut teològic i doctrinal–, el tractament amb 

què els incorporen són diferents. En l’exemple veurem novament com la VCE, en 

primer lloc, introdueix els tòpics narratius a partir de la citació de les autoritats que 

els han tractat («diu encara aquest beneyt Severius»), i fins i tot, indicant les 

diferents argumentacions que han pronunciat («Segonament posa aquest doctor 

aquí mateix [...]»);347 en segon lloc, la profunditat amb què Eiximenis vol tractar 

alguns dels detalls característics de la vida de la Mare de Déu són absents en la 

VVM («car diu que per privilegi special li fon atorgat que los senys en lurs 

ligaments naturals no empatxaven les operations de la ànima»):  

Capítol ·xlvii·  qui ensenya com ordonava lo temps de sa vida 

Diu encara aquest beneyt Severius que en la sua santa doctrina e informació 
estaven tots maravellats com se podia fer que ella sabés tant en la Santa 
Scriptura, e sabés tant bé legir e informar als altres e declarar los secrets e 
misteris amagats e les grans obres de Déu, que jamés no hagués apreses 
letres, car al temple vench infanta de tres anys e estech ni ·xii·  que no se'n 
partí, e jamés negú no li ensenyà letres ne la adoctrinà en res, no contrastant 
per sa humilitat ella ab les altres santes / donzelles deputades al servey de 
Déu al temple, anaven als sermons ordinaris qui·s feyen aqui al poble e a les 
informacions qui·s feyen aquí partien-los a les altres donzelles, e finalment 
conclohien tots concordantment que tot lo seu saber d'ella era per special do 
de nostre Senyor Déu, qui d'altres gràcies major li havia fetes, axí com a tots 
qui la veyen e la hoyen aparia clarament. Segonament posa aquest doctor 
aquí mateix que, aprés la dita informació eren vespres, e lavors se feya en lo 
temple de Déu lo sacrifici appellat vespertinum, e la gloriosa se tancava en sa 
cambra sens sopar, car, com dit és dessús, totstemps dejunava, e de aquí avant 
no parlava ab persona mortal, mas estava en contemplació fins als cants dels 
galls, e, aprés sa contemplació, ella se posava a dormir aquí mateix on havia 
contemplat, e dormia fins a miga nit. E ací no·n sobre lo seu maravellós 
dormir que posen alguns moderns doctors e famosos teòlechs e devots de la 
gloriosa segons que damunt havem posat, e havien ja posades lurs rahons 
aquí mateix longament, quant en lo començament de la huytena dignitat dien 
aquests que lo seu dormir era semblant del dormir que faeren en temps de 
ignocencia qui dien que / fóra aytal que ja per lo repós ne arrapament dels 
senys jamés per açò no perderen l'ús de l'enteniment ne del franch 
arbitre , né perquè següent perdre l'ús de meréxer axí diu que estech en la 
gloriosa, car diu que per privilegi special li fon atorgat que los senys en lurs 
ligaments naturals no empatxaven les operations de la ànima, e per rahó d'açò 
dien que jamés la gloriosa per dormir no perdé la sua alta contemplació 

                                                      
347  Alguns capítols s’estructuren de manera fonamentalment escolàstica, enumerant raons i 

arguments i fonamentant-les amb fonts d’autoritats que s’estenen al llarg de paràgrafs i, 
fins i tot, capítols. 
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ni l'ús del franch arbitre  ni cessà de meréxer, les quals coses foren en ella 
de singular excel· lència segons l'estament al qual lo humanal linatge és huy 
subjugat. [...] (VCE 52v-53r) 

La seqüència equivalent del text de Peres no cita fonts d’autoritat (només les 

esmenta quan es tracta de citacions bíbliques), ni s’estén en l’explicació dels 

privilegis i excel·lències atorgades a la Mare de Déu; enllesteix una narració dels 

esdeveniments més succinta, sense detenir-se en explicacions o argumentacions 

complementàries: 

 

Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a servir lo temple. 
Capítol III 

[...] romàs la gloriosa infanta en lo sant temple tenint aquesta ordenada regla: 
que de matí fins a hora de tèrcia devotament orava, y de tèrcia fins a ora de 
sexta en [13v] texir e obrar se occupava, e ha ora de nona a la devota oració 
retornava fins que lo gloriós sent Gabriel li aparexia, perquè en lo seu dinar 
per mans de aquell fos servida; e, aprés de haver menjat, en alta contemplació 
fins a mija nit estava, posant-se aprés a dormir, en lo qual dormir jamés 
perdé l’ús de l’enteniment ni del franch arbitre, ni los grans delits de la 
contemplació devota, meritant per tan especial privilegi en tots los actes que 
obrava; [...] E axí, perseverant en aquest areglat orde, vellava, orava y texia 
sens jamés ésser vista hun punt ociosa, ni jamés de la sua sancta boca 
ixqueren altres paraules sinó virtuoses y sanctes, amonestant graciosament en 
la divina ley [...]es; may vanament se reya, ans tostemps humilment e devota 
lo seu creador loava. (VVM 13v)  

 

Comptat i debatut, tot i que Peres reelabora profundament les fonts que fa 

servir, sobtaria creure que la VCE poguera ser una de les fonts emprades. Els tòpics 

coincidents que hem pogut localitzar apareixen en llocs diferents de la narració, i, a 

més, reben un tractament diferent que les allunya (indicant les autoritats de 

referència de fonts patrístiques, afegint-hi més argumentacions en relació, etc.). A 

més, són tòpics habituals propis de la temàtica tractada, que sovintetgen en els 

escrits mariològics, entre d’altres en les MVC o la VC que Peres també sembla que 

féu servir. I, en canvi, en la VVM no trobem continguts característics de l’obra 

eiximeniana, com les dissertacions morals o doctrinals que inclou, o els continguts 

de caràcter més popular o, fins i tot, al· legòric que procedeixen d’autors 

contemplatius. L’estructura de les dues obres evidencia també les diferències que 

les allunyen, la VCE altera en ocasions el fil argumental de la vida de Jesús, i, en 

conseqüència, la de Maria, i no hi ha una estructuració característica dels capítols 

com en la VC o en la VVM, que sembla seguir l’assumpció de la triple via 

bonaventuriana.  
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La vita Christi d'Isabel de Villena (VCV) també va tenir un notable 

ressò, que despertà, fins i tot l’interés de la reina Isabel de Castella que promogué 

l’edició del text. L’obra s’imprimí per primera vegada el 1496, després de la mort 

de l’abadessa (1490), i es reedità el 1513 i el 1527. Aquesta narració sobre la vida 

de Crist té unes particularitats rellevants que la diferencien de la resta d’obres de la 

tipologia que hem vist, i és que un dels objectius principals de l’obra, a més de 

narrar la vida de Jesús, és el de destacar la rellevància dels personatges femenins, 

no només al llarg de la vida de Jesús, sinó en el procés de redempció cristià. Maria 

i Magdalena, principalment, assoleixen un protagonisme destacat en l’obra, ja que 

Villena volia oferir models de contemplació propers a les religioses del convent 

que regia i per a les quals escrigué l’obra. Algunes de les característiques més 

representatives del text seran, per tant, conseqüència d’aquesta finalitat i de 

l’adequació a aquest públic concret per al que escriu (Escartí 2011: 23).  

La VCV s’estructura en dos-cents noranta capítols que presenten la 

biografia de Jesús, però, com ja hem matisat, dedica un important nombre de 

capítols a la narració d’esdeveniments biogràfics de la Mare de Déu. L’obra s’inicia 

amb la Concepció immaculada de la Verge, i clou amb el capítol de l’Assumpció. 

Entre les fonts de l’obra que s’han destacat, cal remarcar especialment la gran 

influència de les MVC, la VC del cartoixà i la VCE (Hauf 1976: 293), tot i que 

també d’altres texts patrístics. Però de l’ús que fa d’aquestes fonts cal destacar la 

conciència literària i l’originalitat amb què les fa servir, de manera que reelabora 

profundamanet els materials d’acord amb els seus objectius, que busquen una 

major proximitat i identificació amb els personatges, de manera particular, amb els 

femenins.  

 A banda de l’objectiu doctrinal present en el to general de l’obra, una altra 

característica que personalitza la VCV és el model d’exercici contemplatiu que 

proposa. Si en la VCE hem vist com es postulaven quatre tipus de pràctiques 

contemplatives, a partir dels evangelis, de les revelacions dels sants, dels 

arguments patrístics, i de les invencions de la fantasia, en la VCV veurem com hi 

ha una predilecció constant per l’ús de la fantasia com a vehicle per a la 

contemplació emotiva (Hauf 1990: 47). Aquesta és una de les claus que 

caracteritzen la VCV i, precisament, on apreciem el punt de divergència principal 

amb la VVM. Villena dedicarà gran espai a la recreació minuciosa d’escenes 

imaginades, de vegades realistes, i, d’altres, al·legòriques, i en Peres no trobarem 

petjades d’aquesta tècnica ni punts de contacte que mostren la possible influència 

de la VCV. Tot ens duu a considerar que si Peres haguera conegut l’obra de 

l’abadessa, en què es dedicava un espai tan important a la vida de Maria, resultaria 
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esperable trobar mostres de dependència en les descripcions, en les recreacions 

d’escenes, o en els diàlegs, i, tanmateix, no s’hi observen coincidències més enllà 

de la presència de llocs comuns habituals de la temàtica tractada. En la VVM no 

trobarem, per exemple, la inclusió d’escenes que bé podien ser moments 

significatius de la vida de la Mare de Déu i que Villena incorpora, com ara  la mort 

de santa Anna (cap. CI) o de sant Josep (cap. CII, CV); ni la minuciositat amb què 

l’abadessa descriu escenes de la vida de Maria, com la nativitat de Jesús (cap.LXV-

LXVII), o els anys que visqueren a Egipte (cap. LXXXVIII-XCIV), i que Peres 

narra amb brevetat i concisió; i menys encara, cap de les escenes al· legòriques que 

presenta la VCV de manera constant, en què es mostra el món celestial i el terrenal 

com a dues realitats paral· leles (cap. XXXVII-XXXVIII), o en què intervenen 

figures al· legòriques com ara les donzelles virtut, misericòrdia i pietat (caps. XIII-

XIX).    

 Si parem atenció a la disposició dels primers capítols, comprovarem de 

seguida diferències remarcables entre l’esquema estructural de les dues obres:  

 

-Capítol I. Com per un àngel fon denunciada a sant Joaquim la mundíssima 
concepció de la sua santíssima filla. 

-Capítol II. Com lo mateix àngel revelà a la gloriosa Anna la privilegiada 
concepció de la sua excel· lent filla, a la qual posaria nom Maria. 

-Capítol III. De la nativitat de la sacratíssima verge Maria, e de les virtuts 
trasmeses per nostre Senyor al servici d’aquella. 

-Capítol IV. Del singular exercici de virtuts en què la senyora s’ocupava en la 
tendra edat del seu mamar, e de l’inestimbale goig de santa Anna. 

-Capítol V. Com Joaquim e Anna portaren la sua excel· lent filla al temple, e 
de les virtuts que acompanyaren sa senyoria. 

-Capítol VI. Com, pujant la senyoria al temple per l’escala dels XV graons, 
induïda per les virtuts, dix los V psalms primers del Canticum gradum, 
suplicant per la redempció de natura humana. 

-Capítol VII. Qui continua lo dit meravellós pujament de la senyora, dient los 
altres V psalms per obtenir la redempció humana. 

-Capítol VIII. Com, pujant la senyora los V més alts graons, dins los darrers 
V psalms de Canticum gradum, continuant la dita suplicació. 

-Capítol IX. Com, vist lo admirable pujament de la senyora per lo sobiran 
sacerdot, fon per ell beneïda e molt reverida, e comanada a la santa matrona 
Anna, profetissa; e de l’excel· lent orde de vida que tingué estant en lo 
temple. 

-Capítol X. Com, per manament divinal, fon la senyora esposada ab lo sant 
prohom Josep, e com vingué en Natzaret, on era la seua mare santa Anna, e 
de l’extrema pobrea sua.  

-Capítol XI. Com lo pare Adam e la sua muller Eva, inspirats per la divinal 
clemència, suplicaren aquella per llur delliuració, ensemps ab tots los pares 
del llimb. 
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-Capítol XII. Com nostre Senyor, oint los crits dels pares, trameté sant 
Miquel en la terra, lo qual, devallant als llimbs, denuncià a Adam les grans 
misèries dels habitants en lo món e les moltes excel· lències de la verge 
Maria, per la qual obtindrien la redempció que demanaven 

-Capítol XIII. Com lo venerable pare Adam tramés de part sua Misericòrdia e 
Pietat, per raonar la sua causa, ensemps ab lo príncep Miquel. 

-Capítol XIV. Com sent Miquel e Misericòrdia e Pietat, despedits d’Adam, 
vingueren davant la majestat divinal e oferiren a aquella, per part de natura 
humana, la humil verge Maria, per la qual obtingueren que la causa se ves per 
justícia. 

-Capítol XV. De la disputa feta per Veritat e Pietat sobre la redempció de 
natura humana. (Escartí 2011 571-572) 

Comprovem com a primer cop d’ull s’observen els propòsits diferents entre 

tots dos autors. L’espai que Villena dedica a la narració i recreació d’algunes 

escenes, com ara la pujada dels quinze graons del temple, excedeixen de molt la 

brevetat i concisió amb què Peres relata l’episodi. I com ja hem esmentat suara, la 

presència de capítols de naturalesa al·legòrica serà una altra de les divergències 

destacables. Les coincidències temàtiques, també presents, podríem trobar una fàcil 

explicació perquè tots dos autors beuen de les mateixes fonts, principalment les 

MVC, però la reelaboració que en fan respon objectius diversos, i s’adrecen, 

probablement, a un públic diferent. Ens sembla que la possible relació entre les 

dues obres no cal apreciar-la en els llocs comuns que comparteixen, sinó 

evidenciar-la en les diferències importants que hi incorporen. 

Veiem alguns exemples concrets que il·lustren la llunyania dels dos texts, 

especialment quan narren el mateix esdeveniment. En primer lloc comprovem com, 

mentre Miquel Peres narra els fets de manera molt més breu i concisa, i, tot i que 

aporta matisos narratius que permeten imaginar l’escena, no arriba al to minuciós 

de detallisme i d’afecció que persegueix Villena:  

Dormia en hun dur y pobre llit, cansat de fer fahena de fuster, lo gran 
patriarcha Joseph quant li aparegué l’àngel sent Gabriel dient semblants 
paraules: «Levau, Joseph, amich e servent de Déu, y prenint l’infant Jesús ab 
la sua mare beneyta fugiu cuytadament en Egipte, que lo cruel Herodes tots 
los infants de la terra de Betlem matar dellibera». Hoïdes les paraules de 
l’àngel, lo solícit Joseph no pereosament se levà, que la temor que del perill 
tenia al seu dèbil e pesat cors novella força portava, y, mirant ab entrestit 
pensament los grans treballs que en aquella treballosa fuyta sentir esperava, 
anà a la cambra de la gloriosa verge Maria, la qual, per ésser hora de mija nit 
ja no dormia, mas agenollada en terra contemplava en la luminosa cara del 
seu beneyt fill qui dormia, lo qual era lo retaule davant qui ella devotament 
orava; y, mirant-la lo ansiós Joseph, ab temerosa veu li dix lo que del 
benaventurat àngel hoït havia. Hoïnt la gloriosa reyna de parahís que·ls 
convenia fugir en Egipte, pensant en los grans affanys de tan enujós viatge, 
començà a nafrar lo seu cor aquell coltell de dolor estrema que en lo divinal 
temple lo sanct e just Simeon li havia profetizada. E axí, ab doloroses 
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làgrimes, supplicà a nostre senyor Déu que la guiàs en aquella tan aspra y 
desabitada terra per hon acaminar devia. (VVM 48r-48v) 

 

E com lo Senyor hagués un any, poc més, creixen la malícia d’Herodes, a la 
senyora convengué buidar la terra e peregrinar en terra estranya, car fon dit a 
Josep per l’àngel, dormint en son llit, de part de nostre senyor Déu: «Surge et 
accipe puerum et matrem eius, et fuge in Egiptum [...]». ¿Qui pot pensar com 
se llevà Josep espantat e alterat d’una tal nova? E, tot tremolant e plorant, eixí 
de la sua cambra, tocà a la porta de la cel· leta on la senyora estava, e per la 
cuita del tocar sa senyoria s’espantà. E llevant-se ab molta prudència per no 
despertar lo seu Fill tan amat, que llavors s’era adormit, obrí la porta sens fer 
remor. Dix ab la cara molt piadosa: «Què és açò, Josep? Sentiu nenguna 
novitat contra lo Fill meu?». E lo dit Josep, veent sa altesa axí rezelosa de la 
persona del seu Fill, a ella tan cara, augmentà lo seu plor, no podent formar 
paraula. E sa senyoria, atravessada de dolor, coneixent que alguna cosa de 
molta congoixa volia dir lo seu espòs Josep, que raonar ni explicar no la 
podia, fallint les forces a sa senyoria, baixà’s, sient-se en terra, e arrimà lo 
cap a la porta, e sens parlar, llançava grans gemecs, esperant què seria açò 
que Josep li volia denunciar; lo qual, veent sa senyoria en tan extrema pena, 
prengué esforç e dix a sa mercè: «O, domina mea [...] No us espanteu ne sia 
lo vostre cor esmaiat, car ara, senyora, és hora d’exercitar la virtuosa 
fortalesa del real ànimo vostre; car necessari és a vostra senyoria llevar-se en 
fortalesa d’amor e que fujam prest e anem a peregrinar a Egipte, car jo he 
sentit, per revelació divina, que los nostres enemics se són ajustats e vénen 
deliberats d’escampar la sang del vostre gloriós Fill. E no pense vostra mercè 
que los dits enemics nostres sien persones de poca estima e que fàcilment los 
pugam fugir, ans són certament los jutges e regidors de la terra e lo rei 
d’aquella [...]. Axí ans esta nit, ans que sia de dia, havem a eixir de Natzaret, 
car los aguaits dels enemics nostres són molts e acampar no poríem de les 
sues malicioses mans si tardàvem més la partida». E la senyora, oïdes 
aquestes paraules, llançà un dolorós sospir e dix: «O Joseph [...]! Oït lo 
vostre parlar, Josep, espòs meu, totes les entràmenes mies són estades 
regirades e han tremolat». E llevant-se sa senyoria de peus, no podent haver 
repòs, veent la persona a ella tan cara posada en perill de mort, dix ab fervor 
d’amor: «Assumat sponsus meus pennas ut aquila volet et non defficiat, ut 
salvum faciat filium meum. Volent dir: ‘Oh, si lo esperit meu ensemps ab la 
persona mia podien seguir la fervor d’amor que dins l’ànima sent, pendrien 
ales axí com àguila, e volaria sens cansar per salvar la vida del meu Fill tan 
amat!’ Car ja sabeu, Josep, ço que és escrit: Amanti nichil est impossible, 
guia ubi amor est labor non est; car al qui verdaderament ama no li par res 
impossible que a fer haja per la persona que ama, car allà on és l’amor lo 
treball no és sentit ni estimat». E Josep, veent la tanta fervor de sa senyoria 
mesclada ab incomparable dolor, e contemplant lo delicament e tendrea de la 
seua real persona e la dificultat del camí, cuidava esclatar e desitjava morir e 
no veure sa senyoria en tanta angústia. E la senyora, anant al llit on dormia lo 
seu Fill, ab una llum en la mà mirava’l; e, veent-lo dormir ab tanta suavitat e 
dolçor, no li bastava lo cor a despertar-lo [...] (VCV, Escartí 2012: 207) 

 

El fragment és llarg, tot i que hem omés algunes parts, però només així es 

pot apreciar amb exactitud el to diferent que allunya les dues obres. L’anèctoda 

narrativa és la mateixa, però el patetisme visual de Villena és ben diferent de la 

narració de Peres: l’abadessa ens explica fins i tot moviments minuciosos i 
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reaccions físiques dels protagonistes descrites al detall (« E, tot tremolant e plorant, 

eixí de la sua cambra, tocà a la porta de la cel· leta on la senyora estava, e per la 

cuita del tocar sa senyoria s’espantà»; «fallint les forces a sa senyoria, baixà’s, 

sient-se en terra, e arrimà lo cap a la porta»). Observem també detalls narratius 

diferents: quan Josep s’acosta a la cambra de Maria, en la VVM troba la Verge en 

vetlla pregant, detall que no llegim en la VCV. I la presència dels diàlegs és molt 

més habitual i detinguda en la VCV, i per suposat, el to afectiu amb què Villena 

descriu les accions, s’allunya del to concís i directe de Peres. 

Cert, no podem afirmar amb contundència que Peres no haguera pogut 

consultar l’obra, o fins i tot, intercanviar parers amb l’abadessa –ja que sabem que 

tots dos personatges es coneixien–, el que no trobem són indicis que ho haja fet, i, 

en qualsevol cas, el que sí que podem concloure és que la manera de procedir dels 

dos autors és diferent, fins i tot quan tracten els mateixos fets.  

Un altre aspecte que cal remarcar és la manera amb què incorporen les 

citacions llatines, molt presents en ambdós texts. En la VCV, com hem vist en 

l’exemple anterior, normalment les citacions s’interpolen en el text català sense 

indicar l’autoritat o la font de referència:   

es tracta de citacions disperses de textos bíblics, litúrgics o patrístics 
conceptualment associables amb el tema tractat, destinats a excitar el fervor 
del cenacle de monges més llatines [...] però prescindit de qualsevol 
referència als autors o a la font i, per consegüent, del concepte medieval 
d’autoritat, almenys, tal com el concebien la majoria dels seus predecessors 
(Hauf 1990: 331) 

 

en canvi, en la VVM, les citacions que s’inclouen són principalment de 

procedència bíblica, i no de doctors de l’Església, i quan s’hi introdueixen, s’hi 

indica la informació de referència. Veiem així també com l’interés d’Isabel de 

Villena per l’anàlisi tipològica és menor, mentre que en la VVM esdevé una part 

fonamental. 

També en la disposició interna dels capítols observem diferències 

indicatives sobre l’objectiu diferent dels dos autors i sobre el projecte de text que 

volen construir. En la VVM cada capítol constitueix una unitat de contingut 

temàtic, i ofereix de manera gairebé sistemàtica materials diversos que completen 

la pràctica de la reflexió espiritual projectant l’esquema de la triple via de 

contemplació de sant Bonaventura (parant atenció a la meditació contemplativa, a 

la meditació especulativa, a l’oració rogativa que busca una major proximitat amb 

Déu), en Villena no s’hi pot establir una estructura sistemàtica que es repetisca en 
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la successió de capítols. Sor Isabel, com ja hem dit, subordina el mètode 

contemplatiu a la inspiració de la fantasia, incloent fins i tot dins d’aquestes 

reconstruccions imaginades les citacions d’autoritats que no declara, de manera que 

integra la meditació especulativa i els casos que incorpora d’exegesi tipològica en 

el relat narratiu, sense trencaments argumentals que s’allunyen de la narració.  

És difícil, doncs, poder afirmar amb contundència que Miquel Peres no féu 

servir les vides de Crist de Franscesc Eiximenis i d’Isabel de Villena com a bases 

del seu text. Però, segons el nostre parer, no s’hi observa cap dependència clara que 

evidencie el contrari. Hi ha punts de confluència, és clar, però com no havia 

d’haver-hi, tractant una idèntica temàtica i partint probablement de les mateixes 

font comunes? En qualsevol cas, no hi apreciem dependències clares, i aquesta ens 

sembla la clau principal. Encara que Miquel Peres hagués conegut aquestes vides 

de Crist, l’ús que fa dels materials respon al seu esquema estructural i al seu model 

narratiu, i l’obra que construeix esdevé cohesionada i coherent.  

Quant a models de vides de Crist, ens sembla que les influències més 

importants són les MVC, d’on agafa l’esquema argumental que sembla resseguir, i 

la VC del Cartoixà, que li ofereix l’estructura a partir de la qual construir un 

complet manual de devoció mariana. Les vides de Crist que hem esmentat són 

algunes de les més representatives del gènere, i, a més, dediquen un important 

protagonisme a Maria, cosa per la qual constitueixen un dels principals fonaments 

del gènere de les vitae Mariae. Les vides de Maria, com les vides de Crist que la 

inclouen, a poc a poc aniran convertint-se, juntament amb la difusió de les 

festivitats en els sermonaris, en el principal vehicle de difusió de la teologia 

mariològica (De la Potterie 1995: 269), i gaudiran d’una gran difusió especialment 

en l’edat moderna, però prèviament, aquesta proposta biogràfica de Miquel Peres 

estableix un precedent que, com hem vist, gaudí d’una notable acceptació, prova 

què el text aconseguia la seua finalitat amb escreix. 

 

2.5.6 Maria com a model de santedat: l'hagiografia i els miracles  

Fins ací, els gèneres i les obres que hem vist que influeixen en la composició de 

l'obra de Miquel Peres deriven en última instància del culte a Maria desenvolupat a 

partir de les glosses evangèliques –canòniques i apòcrifes–. Com hem vist, les 

argumentacions exegètiques pròpies del gènere homilètic i de les summes 

enciclopèdiques, el lirisme de les expressions del dolor de Maria derivades del 

planctus, o les recreacions històriques minucioses freqüents en les narracions 

contemplatives i en algunes vides de Crist, són alguns dels principals trets que 
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caracteritzen l'obra de Peres, especialment quant al contingut.  

 Tanmateix, hi ha altres gèneres literaris que conflueixen i influeixen en la 

gènesi de La vida de la verge Maria i no deriven exclusivament de la temàtica 

mariana. I és que l'objectiu de Miquel Peres no era el de compondre únicament una 

obra de devoció mariana (lírica, devocional o laudatòria), sinó que, tal i com 

expressa explícitament en el pròleg, vol d'ordenar la seua vida com la vida d'una 

santa, atés que no s'hi compta amb vides de la Mare de Déu en romanç:  

estimant ésser justa e rahonable cosa que, puix les vides de innumerables 
sanctes en vulgar prosa se troben scrites, que la gloriosa vida de aquesta alta 
reyna de paraýs, que és sancta sobre totes les sanctes, no deu ésser en la 
nostra valenciana lengua callada. 

 La VVM de Peres, doncs, no és només una obra de devoció i contemplació 

de la pietat mariana, ni una summa mariològica on es compilen les autoritats que 

s'han ocupat dels misteris, de les virtuts, o de la predestinació de la Verge, sinó 

també una lectura hagiogràfica. Una lectura edificant que ofereix de manera 

ordenada la vida de Maria, que se'ns presenta com un model exemplar de vida i de 

santedat, i segueix, en conseqüència, les convencions principals del gènere. És 

evident que quan Miquel Peres fa aquesta afirmació en el pròleg de l'obra és 

conscient que hi ha un gènere narratiu, o si més no, un tipus de relat, que presenta 

unes característiques comunes, tant temàtiques com estructurals, de les quals vol 

participar. A les darreries del segle XV assisteix a la proliferació de relats exempts 

de vides de sants en romanç,348 i vol engrossir la nòmina amb una vida de la Mare 

de Déu, ja que com declara, considera que no s'hi troben. Resultaria potser 

anacrònic atribuir-li a Miquel Peres consciència de gènere, tal i com i hui entenem 

el gènere hagiogràfic, però si més no, era conscient de les convencions pròpies de 

les vides de sants, com també –i sobretot– de les expectatives del públic al qual 

s'adreça.  

 Aquesta aposta de Peres, és, precisament –al nostre parer–, un dels seus 

encerts i, probablement, una de les claus que explica l'èxit de l'obra. La vida de la 

verge Maria no havia estat ordenada habitualment com la vida d'una santa, 

precisament, perquè no és una santa com la resta. Maria, en tant que mare de Déu, 

no necessitava d'evidències que demostraren la seua santedat davant dels fidels, 

mentre que els sants, en canvi, havien de provar llur santedat a través d'una 

                                                      
348 Més amunt hem recordat l’abundant conreu d’aquest gènere, que s’aprecia tant en la 

divulgació de grans compilacions hagiogràfiques com en la circulació manuscrita i 
impresa de vides de sants exemptes. Garcia Sempere (2010 i 2012) ofereix un panorama 
d’aquesta producció.  
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conducta exemplar i a través de la gràcia d'obrar miracles.349 El culte marià, 

fonamentalment de base laudatòria, no havia fomentat la imitació del model de 

Maria, ja que imitar la Mare de Déu era a totes llums impossible, ja que sobre ella 

Déu havia obrades gràcies que la distingien, i per tant, el relat de la seua vida no 

havia estat conreat dins del gènere. Tanmateix, entenem que per la influència de la 

nova espiritualitat, que postulava i defenia la imitació de Crist, s’afavorí també la 

imitatio Mariae. Peres doncs, sembla que mogut per l'esperit de la devoció crística 

que promovia la imitació de Crist –i que en algunes obres, com hem analitzat, 

també la de la seua mare–, ens ofereix una vida de Maria que es presenta alhora 

com un model exemplar a imitar. Però no segueix exclusivament el model de les 

vitae Christi, sinó que troba en l'hagiografia l'esquema adient per a tal propòsit, tal 

i com veurem tot seguit. 

 El gènere hagiogràfic constitueix un dels gèneres narratius escrits més 

cultivats al llarg de tota l'edat mitjana i, per tant, dilatat en una llarga tradició, ha 

experimentat una evolució constant que no ha evitat, però, la comunió d'uns 

elements comuns. En aquest sentit Baños (2003: 13-14) recorda que la pertinença 

al gènere hagiogràfic no respon necessàriament a aspectes formals, ja que trobem 

relats de vides de sants en formes molt diverses (en prosa i vers, en llatí o romanç, 

amb diferents finalitats pragmàtiques, etc.); hem de parlar, més aviat, d'obres que 

pertanyen a una família i participen d'unes característiques comunes que han anat 

establint-se amb el pas dels segles i amb el conreu del gènere, però que de cap 

manera són ni tancades, ni taxatives. Convé, doncs, analitzar el gènere no a partir 

de criteris formals, sinó estructurals i funcionals.  

 Baños (2003: 17) es fa ressò de la flexible definició de Hippolyte Delehaye 

per al gènere hagiogràfic, per la qual es considera hagiogràfic tot escrit de caràcter 

religiós que procura l'edificació, que ha estat escrit i inspirat pel culte dels sants i 

està destinat a la seua promoció, ja que la varietat dels materials impossibilita 

establir uns límits més concrets. 

 Els primers relats hagiogràfics se centren en els relats dels màrtirs dels 

primers anys del cristianisme, la santedat dels quals resideix principalment en el 

vessant heroic palesat en el moment del sacrifici per la fe. Amb el pas dels segles, 

amb el reconeixement oficial del cristianisme en el segle IV i el cessament de les 

grans persecucions, sorgeix un nou tipus de santedat diferent del màrtir, resultant 

d'un procés més extens i complex, que inclou d'una banda elements biogràfics que 

                                                      
349 Els conceptes teològics de dulia i hiperdulia matisen la diferència del culte dels sants i 

de la Mare de Déu. 
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proporcionen un model exemplar a imitar i, d'una altra, elements sobrenaturals que 

garanteixen que Déu reconeix el personatge com a sant. Així es consolida 

l'esquema de «vida i miracles». L'hagiografia evoluciona en contingut i en forma i 

se centrarà en vides de sants confessors, els quals han merescut el reconeixement 

de la santedat gràcies a llur comportament exemplar, de manera que constitueixen 

un model de vida cristiana per als lectors (Vauchez 1999: 56-66). Però si bé la clau 

de la seua santedat resideix en l'estil de vida seguit, la prova definitiva per al públic 

es manifesta a través del benefici de fer miracles, com a prova que evidencia que la 

gràcia que Déu els ha concedit com a premi a la vida que han dut, de manera que 

esdevé cada cop més habitual la presència d'episodis sobrenaturals i miraculosos. I 

és que en la devoció pels sants conflueixen tant elements cultes com populars.350  

 Gran part de l'èxit, doncs, de les lectures hagiogràfiques, cal trobar-lo 

precisament en l'equilibri que s'aconsegueix entre els elements teòrics i doctrinals, 

definits per l'Església –incloent el mateix concepte de santedat– , i el carisma dels 

sants, que arreplega les inquietuds religioses populars, entre les quals 

l'administració de la gràcia divina, és a dir, el do de fer miracles, ocupa un lloc 

preeminent. I així, ja des dels primers relats hagiogràfics de l'alta edat mitjana, 

«cada vez se identifica más la santidad con la taumaturgia» (Baños 2003: 21).  

 Aquest binomi integrat pels conceptes de santedat i miracles, serà una de 

les característiques més representantives del gènere, i comprovem com es 

reprodueix en la VVM de Peres que inclou una copiosa nòmina de miracles, tot i 

que, com analitzarem més endavant, no s'inclouen com un epíleg de la vida de 

Maria –tal i com és habitual en el gènere–, sinó enllaçats temàticament amb els 

esdeveniments de la biografia mariana. Tant és així que, en moltes de les edicions 

de la VVM, especialment les de les traduccions al castellà, donen a l'obra el títol de 

«vida, excelencias y milagros», fet que evidencia quina era la percepció del públic 

davant l'obra. 

 Des dels segles XIII i XIV, i malgrat la llarga tradició llatina del gènere, 

gràcies als canvis culturals i a les reformes dels ordes mendicants motivades per 

«catequitzar» el poble, contribueixen al fet que el gènere hagiogràfic es traduïsca a 

les llengües vernacles, a fi d'aconseguir una major difusió. L'ordre dels dominics, 

nascuda per combatre l'heretgia, basa un dels seus ideals en l'estudi, cosa per la 

qual produeix una rica activitat intel·lectual i literària, ben sovint en llengües 

                                                      
350 Recordem, com hem dit més amunt en ocupar-nos de les grans compilacions 

hagiogràfiques, una de les principals característiques que expliquen l'auge dels relats 
hagiogràfics és, precisament, la barreja d'elements doctrinals amb elements de 
procedència popular profundament arrelats. Vegeu també Boureau (1984: 21-24). 
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romanç per tal d'afavorir la divulgació doctrinal, i en les vides de sants trobem el 

material adient per a tal propòsit.  

 La VVM esdevé hereva d'aquestes particularitats. Tot i que Miquel Peres 

era laic,351 potser era pròxim al sentiment religiós dels dominics.352 Escriure una 

vida de la verge Maria en romanç és l'objectiu principal que mou l'autor valencià a 

la redacció, segons declara en el pròleg introductori, ja que s'hi compta amb altres 

vides de santes en vernacle però no amb la vida de la verge Maria. I aquest és el 

mateix propòsit que propicia la traducció de l'obra al castellà, fer accessible la vida 

de Maria en romanç, i en la traducció castellana del pròleg de Peres llegim:  

estimando ser justa y razonable cosa que, pues las vidas de innumerables 
sanctas en romance se hallan escritas, que la gloriosa vida de aquesta alta 
reyna de parayso, que es sancta sobre todas las sanctas, no deve ser en la 
nuestra común lengua callada.  

Ara no ens detindrem en l’afirmació del traductor sobre «nuestra común lengua», 

que potser revela una actitud sociolingüística interessant; el que ens interessa és 

que la voluntat de la traducció obeeix a l'arromançament de les vides de sants, 

tendència que havia esdevingut una pràctica ben habitual a les darreries del segle 

XV, més enllà de les pràctiques evangelitzadores dels dominics ja molt esteses i 

assolides.  

 La lectura de les vides de sants era, a més, des de feia segles, una pràctica  

comuna, tant de manera individual com col·lectiva, i tant per un públic eclesiàstic 

com seglar, i, fins i tot, produïda, així mateix, tant per autors eclesiàstics com laics, 

com és el cas del nostre Peres, notari de professió. Amb tot, el període de major 

producció de literatura hagiogràfica de l'edat mitjana el trobem, precisament, en les 

darreries del segle XV, al tombant del Renaixement, i conreada de manera 

particular a terres valencianes,353 on sembla que la nova sensibilitat literària 

propicia l'aparició de noves formes hagiogràfiques que han assumit els nous 

preceptes: 

                                                      
351 L’hagiografia laica, com la denomina Baños, és una altra de les característiques que 

indica l’evolució del gènere a les darreries de l’edat mitjana, el fet que autors laics, com 
Peres, conrearen aquesta literatura, indica que l’abast i l’ús que se’n feia havia variat 
considerablement (Baños 2003: 39)- 

352 Més amunt hem recordat que estava relacionat d'alguna manera amb l'orde (ja que 
portava els comptes de la Inquisició) i, a més, versiona en català les vides de santa 
Caterina de Siena i de sant Vicent Ferrer, els dos sants dominics més emblemàtics i 
representatius. 

353 Baños (2003: 39) destaca la producció valenciana com la més representativa de 
l'hagiografia laica de les darreries del Cinccents, amb obres no només hagiogràfiques 
sinó també d'altres temes religiosos, especialment mariològics i cristològics, i tant en 
prosa com en vers.  
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La producción hagiogràfica del XV es, con mucho, la más abundante y 
variada de toda la Edad Media, aunque no pueda considerarse medieval con 
toda propiedad. Y es que si bien carecen estos textos de un planteamiento 
humanista que permitiera calificarlos como renacentistas, sí que hallamos 
vestigios de lo que será una nueva visión del mundo: indicios de cierta 
secularización, de la conciencia de autor, del concepto de fama, de la 
definitiva dignificación de las lenguas vernáculas, incluso de los avances 
técnicos, sin entrar en los rasgos lingüísticos que obviamente acusan la 
evolución del idioma. (Baños 2003: 40) 

 En definitiva, «en la producción del XV hallamos algunas de las líneas 

fundamentales que seguirá la hagiografía de las siguientes centurias» (Baños 2003: 

40). És a dir, es consolidarà sempre més l'ús de la llengua vernacla; la temàtica 

hagiogràfica deixarà de ser exclusiva (tant a nivell d'autor com de receptor) de 

l'àmbit clerical; s'incrementarà la difusió gràcies als avanços tècnics de la 

impremta;354 i, com veurem, un nou model de santedat sintetitzarà la nova 

espiritualitat de l'època.  

 En la tardor medieval assistirem a un nou canvi pel que fa al model de 

santedat, André Vauchez (1998: 449 i ss.) fa notar com entra en crisi el model 

evangèlic de santedat (basat en els paradigmes de martiri, ermitatge, pobresa...) i 

com s'imposen altres criteris com la cultura i el misticisme, que manifesten una 

major tendència cap a l'espiritualitat renovada. Baños (2003: 110) recorda com 

aquesta caracterització hagiogràfica s'observa especialment en l'hagiografia 

femenina, «en la que la santidad casi se identifica con la vida contemplativa». 

Només cal pensar en la vida d'algunes santes baixmedievals, com Caterina de Siena 

o Angela de Foligno per veure la distància que les separa de les vides de les 

primeres màrtirs i vèrgens del cristianisme, com podrien ser santa Eugènia o santa 

Caterina d’Alexandria. 

 Aquest serà el model de santedat que reflectirà Miquel Peres en la VVM. 

Ferrando (1993a: 166) recorda com «a pesar de su medievalismo, la hagiografia de 

Peres contiene dos aspectos innovadores: la influencia de la espiritualidad centrada 

en la meditación y la voluntad estilística» que caracteritza els seus texts. Maria es 

presenta en l'obra com un model quasi místic, proper als designis i a les revelacions 

divines:  

Axí fon il· luminada per la saviesa de Déu lo pare, aprés la incarnació del seu 
gloriós fill aquesta luminosa senyora que tenia perfeta coneix[enç]a de la 
natura dels cels y de les estelles y de la influència e propietat de les planetes. 

                                                      
354 Peña (1997: 382) posa de relleu la tasca de la impremta en la difusió del gènere: «es 

incuestionable que el libro y qualquier tipo de impresos (oraciones, estampas, gozos, 
etc.) impulsaron notoriamente, por lectura individual o colectiva, el consumo de las 
obras hagiográficas, que podrían calificarse como literatura popular en tanto que 
extraordinariamente difundidas [...]».  
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Sabia la virtut, la distinció, lo nombre e officis de tots los àngels, archàngels, 
principats, potestats, virtuts, dominacions, trons, jherubins e serafins. 
Coneixia la propietat e natura de les erbes, de les plantes, dels fruyts, de les 
rahels, de les flors, de les pedres y de totes les coses per la grassea de la terra 
produïdes. Coneixia perfetament la natura de la mar, de les fonts, dels rius y 
de tots los peixos que dins les fondes aygües se crien. Sabia lo nombre, la 
condició, la natura de totes les coses animades. Sabia lo nombre dels vius y 
dels morts, y quants eren los salvats y quants los constituhits en les 
miserables penes de la dampnació eterna. Sabia la natura, lo nombre, los 
officis, les penes y turments de tots los maleyts dimonis [...] (VVM 24r-24v) 

i coneixedora de les claus teològiques dels cristianisme, com a conseqüència d'una 

continua familiaritat amb les sagrades scriptures:  

E axí, partides les sanctes maries, restà ella en la sua posada legint en los 
studis de la sua gran memòria les figures e profecies que la resurrecció del 
seu unigènit fill rahonaven. (VVM 100v-101r) 

Però, en qualsevol cas, com un model de vida a seguir i a imitar:  

Mirant, donchs, la sacratíssima verge Maria de aquest sanct sagrament tan 
altes maravelles, volgué rebre en la Sancta Cena lo sanct cors de son fill de la 
mà de aquell qui ensemps era hòstia y prevere, y volgué aprés la humil 
senyora servar los manaments de son fill per donar a nosaltres manifest 
exemple de obediència y per instruhir los peccadors que fossen solícits en 
pendre los profitosos remeys contra les malalties dels peccats abominables. E 
axí aquesta gloriosa senyora encara que fos sens peccat volgué, per donar-nos 
exemple axí com si fos peccadora, rebre los sagraments instituhits per salut 
de nostres enmalaltides ànimes. (VVM 68v) 

 La VVM, doncs, reprodueix, tal i com s'espera en el gènere hagiogràfic, els 

esdeveniments més representatius de la vida de la Mare de Déu ordenats de manera 

cronològica, incidint alhora en el caràcter exemplar que s'hi desprén, per tal de 

fomentar la imitatio, com és habitual en el gènere. Para especial atenció en 

caracteritzar el tarannà místic i contemplatiu de la Maria que defineix la seua 

espiritualitat, seguint l'ideal en auge a l'època, fet que probablement, constitueix 

una de les claus que expliquen la gran acollida de l'obra també en la primera meitat 

del segle XVI. I, a més, tal i com és habitual en el gènere hagiogràfic, també 

participa de la inclusió d'elements prodigiosos característica de l'hagiografia.  

 

2.5.6.1 El gènere dels miracula 

 Del gènere hagiogràfic deriva, a més, el gènere dels miracles. 

Originàriament, tots dos, com hem vist, eren parts constitutives de les vides de 

sants, però l'interés que els relats de miracles despertaven entre els fidels era tan 

elevat que passaren a ser compilats en col· leccions que tingueren al seu tomb la 

seua pròpia tradició i difusió al marge de les vides dels sants que protagonitzaven 
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els esdeveniments prodigiosos.355 Els dos gèneres estan, doncs, íntimament 

relacionats ja que responen inicialment al mateix propòsit didàcticodoctrinal 

(Baños 2003: 71). 

 A partir del segle VI, ja trobem col· leccions de miracles exemptes 

desvinculades de les vides de sants que acompanyaven.356 Les col·leccions de 

miracles despertaven de manera especial l'interés del públic, enlluernat pels 

esdeveniments prodigiosos; la mentalitat medieval hi estava avesada, creu i espera 

la manifestació de Déu, ésser superior, en la realitat que l'envolta, a través de fets 

miraculosos que demostren la seua omnipotència (Vauchez 1999: 11). Creu en 

l'existència dels mitjancers de la divinitat, els sants, a través dels quals la gràcia de 

Déu es manifesta als fidels, i entre els seus portaveus, la mare de Déu, Maria, en la 

seua condició de mare de Crist, ocupa un lloc preeminent, i la gran tradició de 

relats sobre miracles marians en donen testimoni (Bayo 2004: 852).  

 Entre les primeres col·leccions de miracles exemptes ja es comptem, 

precisament, miracles marians.357 L'evolució del culte marià havia propiciat que ja 

des dels primers segles del cristianisme la figura de Maria adquirira el rol de 

mediadora universal entre Déu i els hòmens. La seua humanitat l'aproximava al 

lector, i la seua condició de mare destacava el tarannà tendre, compassiu i 

misericordiós (Gerli 1989: 19-24). Naixia així el vincle d'amor filial entre els 

devots i Maria, a la qual invocaven en totes les circumstàncies. La literatura 

mariana es féu ressò d'aquest vincle, i sovintejaren les obres en què, bé es lloava la 

Mare de Déu, o bé s'invocava la seua protecció; els miracula resultaven, doncs, el 

marc literari perfecte on reflectir aquest lligam devot.  

L'objectiu fonamental de la compilació de miracles, doncs, és recordar als 

fidels la cura i vetlla constant de Maria, de manera que promouen l'amor i la 

devoció vers la Mare de Déu. A partir dels segles XI i XII especialment el gènere 

pren embranzida i abunden les compilacions de miracles que segueixen aquest 

objectiu, que es plasma fonamentalment en dos corrents de relats: les col·leccions 

de tipus local, i les col· leccions de tipus universal  

                                                      
355 Baños (2011: 220) anota que ja en el segle IV, Sant Atanasi, pare de l'Església grega i 

bisbe d'Alexandria, autor de la Vida de sant Antoni Abat, recordava als monjos que no 
eren els miracles allò que havia d'atreure la seua atenció, sinó la santedat i el model de 
vida, «lo cual da cuenta de las dimensiones que lo maravilloso había alcanzado en la 
hagiografía».  

356 Ja sant Agustí en el segle Vé i sant Gregori de Tours i sant Gregori el Gran en el VI 
solen citar-se com els primers narradors de miracles (Baños 2011: 220). 

357 Baños (2011: 221) localitza alguns dels més antics en el Miraculorum Liber Primus de 
Gregori de Tours. Un d'aquests, de fet, el X, «De puero judaeo valde memorandum 
miraculum», apareix també inclòs en la VVM, al capítol XVII. 
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Cronològicament les col· leccions locals són les més antigues; naixen al 

voltant del segle X i al segle XII arriben al seu màxim esplendor. L’origen se situa 

al voltant de santuaris francesos (Reims, Coutances, Laon, Soissons, Saint-Pierre-

sur-Dives, Rocamadour, Chartres) que asseguraven posseir relíquies pertanyents a 

la mare de Déu, de manera que els relats en difonien la fama i els poders curatius 

(Bayo 2004: 849). Les col· leccions, llavors, contribuïen a consolidar la fama de 

determinats centres de peregrinació, com era habitual en els monestirs dedicats a 

un sant concret, de manera que es tractava de promoure el culte local. 

 Les col·leccions generals o universals, una mica posteriors, responen a uns 

objectius ben diferents i són resultat d'una nova devoció, no vinculada a relíquies ni 

a cultes particulars. A partir dels segles XI i XII, la generalització de la creença en 

l'Assumpció de Maria, segons la qual el seu cos era estat portat al cel, desvincula el 

culte marià de les relíquies conservades en monestirs concrets. A més, les curacions 

miraculoses per contacte amb les relíquies o per peregrinació a algun centre 

monàstic, comencen a conviure amb les redempcions de l'ànima com a 

conseqüència de la devoció dels fidels, de manera que s'enalteix el poder de Maria 

més enllà de la vinculació a qualsevol espai concret. L'objectiu últim és el de 

fomentar el lligam entre el fidel i la mare de Déu, mostrant Maria com al camí de 

redempció per als pecadors que li siguen devots, i com més greu és el pecat 

perdonat, més gran es mostra la misericòrdia de la Verge (Bayo 2004: 851). 

 Els fets que arrepleguen les col· leccions generals, per tant, són miracles 

esdevinguts en qualsevol temps i espai, de manera que Maria esdevé per als fidels 

universal. Aquestes col·leccions incorporen materials de tot tipus i origen: des 

d'anècdotes escrites pels Pares de l'Església i els autors escolàstics, a llegendes 

orientals, miracles d'altres sants on la Verge ha intercedit, relats de procedència oral 

i, fins i tot esdeveniments de procedència locals, tot i que sovint el lloc s'omet 

(Bayo 2004: 852).   

 L'èxit del gènere fou enorme, i al llarg del segles XII i XIII les col·leccions 

universals es difongueren per tot Europa occidental, tant en llatí, habitualment en 

prosa, com en les llengües vulgars, generalment en vers.358 Així, els reculls es 

compten per centenars, ja que els compiladors adquireixen consciència d'antòlegs i 

reelaboren constantment les col·leccions que els arriben. A causa de l'èxit del 

gènere, és difícil saber quina és la font directa d'una compilació, perquè no sempre 

es limita a una sola i, fins i tot en aquests casos, gairebé sempre s'hi inclouen 
                                                      
358 En la literatura catalana, però, les col· leccions de miracles que s'han conservat són en 

prosa, «in contrast with the vernacular collections from the western kingdoms of the 
Peninsula» (Barnett 2011: 107). 
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variacions. Serà el cas, com veurem, dels miracles inclosos en la VVM de Peres, en 

què els relats incorporats han estat profundament reelaborats i modificats, cosa per 

la qual resulta difícil esbrinar quina és la font de procedència de tots els relats.359  

 En la tradició catalana el gènere també arrelà i comptem amb mostres 

representatives, tant de col·leccions exemptes, com de conjunts de miracles 

incorporats al si d'altres obres.  

 La més antiga és la coneguda com Miracles de la Verge Maria de l'Arxiu 

Capitular de Lleida, considerada de les darreries del segle XIV.360 El recull el 

componen 36 miracles, gairebé tots de temàtica mariana, llevat de sis, tres dedicats 

a altres sants (sant Nicolau i santa Elisabet), i altres tres miracles en què la Verge 

no té participació. El conjunt constitueix una col·lecció de tipus universal, amb 

miracles que generalment (i amb contades excepcions) no inclouen cap referència a 

la localització en el temps o en l'espai.  

 De la primera meitat del segle XV sembla ser el recull de miracles marians 

compilat pel notari barceloní Jaume Roure i que es conserva al manuscrit 6 la 

Biblioteca de la Catedral de Barcelona.361 El compendi arreplega cent trenta-huit 

miracles de diversa procedència, i en ocasions declara tant la font de la qual 

suposadament el miracle procedeix (bé de les Vitae Patrum, bé de Ramon Llull, 

etc.), com la localització geogràfica i, fins i tot, temporal del miracle. Destaca en 

aquest sentit, el caràcter localista d'alguns dels miracles inclosos, que se situen a la 

ciutat de Barcelona i en temps pròxims als lectors. Del recull, per tant, es desprén 

una presència de la intervenció de la verge Maria tant a nivell universal com local, 

de manera que reforça alhora l'advocació a la Mare de Déu de la Seu.  

 En el Recull d'exemples i miracles ordenat per alfabet, traducció catalana 

que es realitzà al segle XV de l’Alphabetum narrationum d’Arnau de Lieja (de la 

primera meitat del XIV), s'inclouen 714 exempla ordenats alfabèticament a partir 

de la primera paraula de l'enunciat de la contalla, entre els quals s'hi conten uns 

dihuit miracles de temàtica mariana.362 Els miracles s'inclouen, com la resta de 

                                                      
359 L'índex de miracles marians ordenat per Poncelet (1902), per exemple, classifica per 

l'incipit llatí dels miracles de les principals col· leccions llatines, fet que dificulta la 
identificació amb els relats que apareixen a la VVM, que han estat notablement 
modificats. Deixem per a un treball posterior la possible localització de les fonts dels 
miracles de Peres.  

360 Els miracles es troben en els darrers 23 folis d'un volum miscel· lani que conté a més 
una traducció catalana del Llibre del Gènesis i un Plant de Madona Santa Maria Vegeu 
una descripció del testimoni a Biteca, Manid 2113, Texid 2453. El text ha estat editat 
per Bohigas (1956) i Parramon (1976). 

361 Vegeu una descripció i caracterització del testimoni a Barnett (2011: 107-111). 
362  Vegeu l'edició de Ysern Lagarda (1997).  
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narracions del compendi, pel valor didàctic i doctrinal que se'n desprén. La majoria 

són força coneguts i presents en altres compilacions (Ysern 2004: 118-123). 

En la Legenda Aurea, i, per tant, en les traduccions en català que se'n feren, 

com ara la de l'edició incunable coneguda com Flos sanctorum romançat,363 també 

comptem amb la presència d’un nombre destacat de miracles marians, un total de 

dinou distribuïts en els capítols dedicats a les festes específiques de la Mare de Déu 

(la Purificació, l’Anunciació, l’Assumpció i la Nativitat).364 Els miracles apareixen 

a la fi de cada capítol de les festivitats consagrades a la verge Maria i contribueixen 

a fomentar la creença en el dogma, ja que els relats, sovint, narren històries que es 

deriven de la negació d'algun d'aquests, o de la protecció obtinguda gràcies a la 

seua defensa i celebració.365 

Encara que alguns dels miracles inclosos per Peres coincideixen amb 

miracles presents en altres compilacions catalanes, no observem dependències 

significatives que apunten a la influència directa de cap d’aquestes compilacions. 

Tanmateix, el conjunt de miracles de la VVM presenta les característiques pròpies 

de les col·leccions generals que adés hem esmentat, de manera que podem 

analitzar-lo dins la tradició del gènere. Són un total de trenta-tres miracles (un 

nombre molt superior a alguns dels reculls esmentats)366 distribuïts en els trenta 

capítols en què es divideix la biografia de Maria. Apareixen com a apèndix 

independent a cada capítol, a excepció del primer, que tracta de la Concepció de 

Maria, on s'inclouen tres breus miracles com a cloenda de la narració i no de 

manera exempta. Potser amb aquesta separació Peres pretenia oferir un nou nivell 

de lectura devocional als ja esmentats més amunt: si amb la contemplació emotiva i 

piadosa i la meditació intel· lectual es promovia la imitatio; i amb la lectura 

rogativa derivada de les oracions es cercava la unió íntima amb la Mare de Déu; 

                                                      
363 Flos sanctorum és el nom que reben les reelaboracions en romanç de la Legenda Aurea 

de Voràgine. La inclusió de miracles també apareix en les redaccions llatines de l'obra, 
com també en les compilacions de materials hagiogràfics precedents, com la de Jean de 
Mailly, que ja incorporava miracles en els capítols dedicats a festivitats marianes, com 
ara el capítol de l'Assumpció. 

364  Vegeu l'edició dels capítols en Càmara (2010).  
365 La inclusió de miracles esdevé cada vegada més habitual en les versions castellanes dels 

Flos Sanctorum. La versió de la Leyenda de los Santos, en les edicions de 1511 (Toledo, 
probablement per Juan Varela), 1520 (Sevilla, Juan Varela) i 1551 (Zaragoza, Pedro 
Bernuz), incorpora fins i tot una secció de miracles marians.  

366  Bohigas (1956 11-12) dóna referències d’altres manuscrits més breus que conserven 
miracles de la Mare de Déu: el miracles copiats a la fi del ms. 8 de la Biblioteca de 
Catalunya (F.713-725), de començaments del segle XVI; els 12 miracles copiats al ms. 
39 de la col· lecció pertanyent al monestir de sant Cugat del Vallés (a l'Arxiu de la 
Corona d’Aragó), copiat a la primera meitat del segle XV; i el ms. M-II-3, del primer 
terç del XV conservat al Monestir de El Escorial.  
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amb la lectura dels miracles, que exemplifiquen l'omnipotència i cura constant dels 

seus fidels, els fidels practicaven la laudatio.  

 La presència dels miracles en la VVM pot no sobtar inicialment, si 

considerem que Peres estava familiaritzat amb el gènere hagiogràfic i que aquest és 

l'objectiu que persegueix en la redacció de la VVM. La inclusió de prodigis 

miraculosos era habitual al llarg de la narració de les vides de sants, ja que 

incorporaven els miracles que havien realitzat en vida, o fins i tot, que havien obrat 

post mortem. Tanmateix, la inclusió de miracles en les vides de Maria, o en obres 

relacionades, com ara vides de Crist, no sempre era present, entre altres coses, 

perquè no són prodigis que Maria obrà mentre visqué, i quan hi apareixen, solen 

incloure's a la fi del relat, sense que s'hi establisca cap tipus de relació amb els 

esdeveniments de la seua vida. La gran majoria dels miracles marians, de fet, tenen 

unes característiques comunes que Montoya (1981: 17) sintetitza sota l'etiqueta de 

«miracles literaris», és a dir, miracles que han estat difosos de manera aïllada i 

independent de la vida de la Mare de Déu, i que no deriven ni depenen de cap 

esdeveniment determinat de la seua biografia, a diferència dels «miracles 

hagiogràfics», que apareixen al llarg de les vides dels sants i en constitueixen una 

part imprescindible. Els «miracles literaris» es caracteritzen, a més, en oposició als 

«hagiogràfics», perquè el protagonista del relat sol ser un pecador devot que és 

socorregut en una situació perillosa gràcies a la mediació d’algun sant o, en el 

nostre cas, de la Mare de Déu (Montoya 1981: 44-55), mentre en els 

«hagiogràfics» el veritable protagonista és el sant que l’obra. La Verge intervé en 

els esdeveniments com una auxiliadora per traure els seus fidels dissortats de les 

situacions més difícils, però no sol ser la protagonista dels relats, tal i com s'esdevé 

en el text valencià.367 

 En el conjunt de miracles de la VVM trobem, doncs, moltes de les 

característiques representatives de les col· leccions universals de miracles literaris. 

L'objectiu últim és el de recordar la presència activa del poder diví en la realitat 

quotidiana i terrenal, gràcies a la intervenció de Maria, intercessora entre Déu i els 

hòmens, de manera que contribueix a consolidar la devoció del creient, més enllà 

de qualsevol vinculació a un indret concret. Els relats, doncs, no es relacionen amb 

cap espai  o temps determinat; la majoria dels miracles no contenen ubicació, i els 

que la incorporen, són llocs llunyans, tot i que potser coneguts pel lector medieval: 

                                                      
367 En els miracles marians inclosos en la VVM trobem, per tant, un temps, un espai i uns 

protagonistes diferents als de l'acció principal de la Vida, però, com Peres els ha inclòs 
de manera independent a la fi de cada capítol, no interfereixen en el fil narratiu i emotiu 
del gruix de l'obra.  
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els topònims italians Salerno, Roma i Lombardia, la ciutat grega de Tumba, Xipre, 

i una referència al regne de França.  

 En el gènere dels miracles, a més, i malgrat la presència de l'element 

meravellós, la versemblança constitueix una de les claus fonamentals de la 

narració. Normalment resideix en els detalls narratius i contextuals, que 

possibiliten que els lectors o oïdors s'identifiquen amb els llocs, els personatges i 

els esdeveniments reportats, de manera que els interpreten com a exemples 

possibles del poder diví, i gairebé n'esdevinguen testimonis (Aragüés 1993). Els 

motius i els tòpics presents en els miracles són, doncs, els habituals dels grans 

reculls, i evidencien tant el culte marià popular, com situacions històrico-socials 

pròpies de l'edat mitjana, de manera que recreen esdeveniments versemblants i, en 

certa manera, familiars als devots. 

 Pel que fa al culte popular, notem la presencia abundant d'elements que 

representen una religiositat amb constats manifestacions i pràctiques públiques. A 

diversos miracles trobem elements florals oferts a la verge, especialment garlandes 

de flors, o altres ofrenes, 

de odorants flors y roses una graciosa garlanda componia, posant-la aprés 
sobre lo cap de una devota ymatge de la senyora dels àngels. (VVM 53r) 

 

supplicaven cascun dia lo pare y la mare ab devotes oracions a la sacratíssima 
verge Maria que per la sua gran pietat e clemència li volgués procurar sanitat 
complida, prometent-li presentar una làntia d'argent si lo fill que tant amaven 
complidament guaria. (VVM 57r). 

així com la repetició de càntics i d'oracions que es presenten plaents a la Mare de 

Déu: 

dient aprés ab gran devoció agenollat en terra set avemaries. (VVM 111r) 

hun jove granment devot de la sacratíssima verge Maria, tenint molt bella veu 
cantava sovint aquella gloriosa antífena Regina celi letare alleluya (VVM 
104v).  

 La substitució del fervor popular per les relíquies marianes donà pas al 

culte de les imatges (a les quals es confereix propietats miraculoses i divines) i a 

l'atribució de poders meravellosos a sagraments, oracions i gestos cristians (com la 

comunió, el símbol de la creu, la persignació o el salut de l'ave maria), i s'hi 

inclouen miracles que se'n fan ressò:  

E axí, fent lo senyal de la creu en lo front y en los pits, la iniqua temptació 
fugia. (VVM 92r);  

 

cascun jorn agenollat en terra, ab los ulls levats al cel, les set avemaries deya, 
offerint-les cascuna vegada a la puritat de la senyora dels àngels, per hon 
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mereixqué dins poch temps haver remey del gran combat que l'enemich 
dimoni ab tan folla y desonesta amor li donava.(VVM118v). 

 Els elements de la natura es presenten, com és habitual en els miracles, 

com a elements adversos i hostils que poden provocar perills, especialment el foc, 

l'aigua (rius i mars), la nit, les tempestes, etc., tot i que, com es demostra a la fi del 

relat, queden subjugats i vençuts pel poder diví:  

De continent se mogué tan gran tempestat [...] (VVM 6v);  

 

essent en lo mig de la arena que la gran mar estava minvada, sentiren venir ab 
espantable remor la mar que ab gran fúria crexia. (VVM 30v);  

 

Esdevench-se que, sobrevenint les escures tenebres de la nit, perdé lo camí y 
ab gran affany y destent per aspres roques anava, no trobant algun camí o 
senda que a la devota estància guiar lo poguessen. (VVM 50v).  

 Pel que fa a la realitat sociocultural representada, veiem com els miracles 

ens presenten, segons és habitual en el gènere, protagonistes de qualsevol estament 

medieval: cavallers, nobles, dones, viudes, monjos i monges, clergues, ermitans, 

burgesos, comerciants i artesans, pagesos, etc., i manifesten així, una vegada més, 

la universalitat de Maria, que socorre tots aquells devots que la invoquen 

independent de la seua condició. D'entre els elements presents, ens resulta 

especialment interessant la presència constant de personatges que fan referència al 

poder i l'autoritat de les ciutats, no sabem si com a conseqüència que l'autor siga un 

representat d'aquesta realitat social. Les autoritats, com sovint recorda Peres, 

condemnen segons les lleis terrenals a tots aquells que han comés algun crim 

contra els seus semblants; però les lleis terrenals queden derogades quan hi intervé 

la gràcia divina, que absol de les condemnes terrenals a tots aquells que han estat 

fidels a les lleis divines i han mantingut viu l'amor a Déu i a la seua mare:  

lo president o governador de aquella terra [...] lo féu portar al supplici (VVM 
26r) 

 

manifestà als parents del mort la occasió de tan cruel delicte, los quals de 
continent recorrent a la justícia, en una fort presó la colpable viuda feren 
metre, y sabuda la veritat del cas d'ésser cremada li donaren sentència. (VVM 
78v) 

 Entre els miracles de Peres, com és habitual en totes les compilacions, 

s'inclouen també relats que mostren la convivència entre les diverses religions a 

l'edat mitjana. El tracte amb els àrabs és gairebé inexistent, i les úniques referències 

que hi apareixen al· ludeixen a conflictes bèl· lics llunyans:  

Per defensió de la sancta fe cristiana, hun esforçat cavaller morí en la guerra 
contra moros. (VVM115r);  
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Esdevench-se hun dia que hun fill de aquesta devota dona, navegant ab una 
chica fusta, fon cativat y pres en terra de moros. (VVM 115r). 

 Tanmateix la presència dels jueus és més freqüent. Apareixen en contacte 

amb els cristians, i trobem un clar exemple de la convivència en el conegut miracle 

del xiquet jueu que combrega barrejat entre els cristians, el qual evidencia el 

contacte habitual entre els menors. 

Combregant molts christians hun dia de Pasqua en una devota sglésia, hun 
fadrí juheu, a mescla dels christians, rebé lo preciós cors de Jesús salvador 
nostre. (VVM 70r). 

Els jueus són presentats de manera cruel i perversa:  

Hun inich juheu, qui en lo vehinat del jove estava, tan gran ira e malícia li 
tenia per occasió de la cançó que cantava que delliberà matar-lo. (VVM 
104v) 

i, sovint, relacionats amb pràctiques quiromàntiques. 

Hun rich cavaller [...] parlà a hun juheu nigromantich dient-li que si ell li 
procurava per art de nigromància aquella donzella per muller, que ell li daria 
gran quantitat de moneda. (VVM 91v-92r) 

Els jueus que s'esmenten en les narracions són personatges que hi intervenen 

d'alguna manera, però normalment no en són els protagonistes. Ara bé, en 

cadascuna de les ocasions que hi apareixen acaben convertits a la fe cristiana i 

devots de la Mare de Déu, doncs, no cal oblidar el caràcter doctrinal dels reculls de 

miracula, que també es manifesta d'aquesta manera en els miracles de la VVM:  

per hon lo juheu e la juhia e moltes altres juheus que allí vingueren, mirant 
tan gran miracle, a la sancta fe christiana se converti(e)ren, tenint 
contínuament en grandíssima devoció a la sacratíssima verge Maria. (VVM 
70r) 

 

E axí, contrit e penident, lo juheu anà als peus de la devota donzella 
demanant-li perdó de la congoxa que en les cruels temptacions li havia 
procurada, y que volia ésser batejat y servir contínuament la sacratíssima 
verge Maria.(VVM 92r)  

 

Hoint lo juheu tan gran miracle, ans de anar al suplici volgué ésser cristià 
demanant lo sanct baptisme. (VVM 105r) 

 A banda, però, d'aquests trets que comparteix amb les col· leccions de 

miracles universals, i que coincideix principalment en l'assoliment de l'objectiu de 

la laudatio Mariae, i en la presència d'uns tòpics habituals, hi ha algunes 

característiques que particularitzen la inclusió dels miracles en l'obra. El fet més 

característic que allunya el text de Peres d'altres obres que inclouen miracles és la 

funció estructural que els hi confereix. En la majoria dels casos, cada miracle es 
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relaciona amb l'argument de l'episodi de la biografia tractat, de manera que 

apareixen cohesionats temàticament i funcional amb el cos principal de l'obra. La 

lectura dels miracles adquireix així una efectivitat major, en tant que relacionen les 

gràcies que Maria atorga o dispensa amb la seua pròpia experiència viscuda. Es 

subratlla així la humanitat de la Mare de Déu, element que facilita la identificació 

d'aquesta amb els fidels; i, precisament, aquesta identificació sembla ser una de les 

causes que motiven la compassió de la Verge vers els seus devots. Així, és freqüent 

llegir-hi apel· lacions dels creients a Maria recordant-li els dolors que també ella va 

patir, tractant de moure-la a la compassió a través del record per tal d'obtenir la 

seua gràcia:   

O, benaventurada reyna dels cels, no m'abandoneu en aquest salvatge desert, 
que sols en la vostra majestat està la mia esperança! Supplicant-vos, mare de 
consolació, per aquella gran dolor que sentís quant vés en la circuncisió tallar 
la preciosa carn del fill de Déu y vostre, me vullau sanar la dolor de aquest 
tallat peu y restituhir-me a la vista de ma muller y de mos fills en la mia 
pròpia casa. (VVM 38v). 

 

A vós, senyora del cel y de la terra; a vós, font de pietat e mercé, offir 
aquestes dues filles mies vèrgens, donant a vós, senyora, qualsevol dret y 
acció que yo en elles tinga. [...] Supplicant encara la vostra alta magestat per 
aquell inefable goig que vós sentís quant los reys d'Orient vos offeriren grans 
dons y offertes, me vullau donar algun do que a la gran necesitat y fretura 
mia subvenir puga. (VVM 43r) 

 

Hoïnt lo pare y la mare tan enujosa risposta, ab plors, ab crits, ab sospirs, al 
devot monestir de hon partits eren tornaren, suplicant ab gran devoció a la 
sacratíssima verge Maria que axí com ella, benaventurada senyora, fon alegra 
de haver cobrat lo seu gloriós fill quant lo perdé tres dies, los volgués alegrar 
de fer-los trobar lo fill que perdut havien. (VVM 57v)  

 En altres ocasions, el nexe que permet relacionar el miracle amb el capítol 

relatiu es basa en la repetició d'elements temàtics presents o al· ludits en l'episodi de 

la biografia. Per exemple, el capítol de la fugida a Egipte se segueix d'un miracle 

que té lloc, precisament, en un desert, i així el protagonista del miracle evoca el 

record de Maria en la seua travessia: 

Mas lo devot hermità, recorrent a la gloriosa verge Maria, que és guia y 
carrera dels perduts y posats en congoxa, la suplicà que per aquells affanys, 
treballs y destents que ella, gloriosa reyna dels àngels, havia sentit fugint per 
aspres deserts en Egipte, lo volgués deliurar en aquell tan apartant desert de 
l'affany, set, fam e congoxa que sentia. (VVM 38v) 

O el miracle que segueix a l'episodi de les Bodes de Cannà (en el qual Jesucrist per 

intercessió de sa mare converteix l'aigua en vi per tal d'abastir els convidats de les 

noces) se'ns presenta un monestir de monjos en època de forta carestia, la qual 

superen gràcies a l'auxili de Maria:  
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O, gloriosa senyora, gràcies vos fem nosaltres, servents vostres, dels grans 
benifets que de cascun jorn rebem per mans de vostra piadosa misericòrdia. Y 
com nos haveu sostenguts tan gran temps apartats de la conversació mundana 
per al servir de vós, alta y humil reyna de glòria, supplicant la vostra 
magestat per aquella pietat e compassió que vós tingués en les noces de 
vostre car nebot, sent Johan evangelista, quant fes cambiar al vostre gloriós 
fill l'aygua en vi per subvenir a la fretura de tan sanctes bodes, que hajau 
pietat e compassió de nosaltres, fills vostres, donant-nos axí com haveu 
acostumat les coses necessàries per a la sustentació de nostres aflaquides 
persones, perquè de tal manera socorreguts no hajam a desemparar aquesta 
santa y devota casa que a honor del vostre sanct nom està edifficada (VVM 
63v-64r). 

 En els relats dels miracles de Peres, com veiem, trobem invocacions dels 

fidels en estil directe, els quals s'adrecen a Maria sovint amb familiaritat i 

proximitat, recordant-li, de vegades, episodis de la seua vida. Les veus en primera 

persona, a més, aporten dramatisme als relats –intensificant l'angoixa en els 

moments de dificultat i torbament que experimenten– i un grau major de 

versemblança, aconseguida també a través del detallisme en les descripcions i de la 

profunditat emotiva en els diàlegs dels personatges. 

 Els personatges dels miracles de Peres, a més, protagonitzen en molts casos 

un procés de penediment i conversió que commou el lector davant les mostres de 

desesperació, contrició, necessitat, etc. recreades en el text. Els personatges no són 

exclusivament figures planeres al servei del missatge moralitzador que es desprén 

de la història, com és habitual en el gènere, sinó que Peres aprofundeix en el procés 

de redempció mantenint l'estructura característica dels «miracles literaris»: els 

protagonistes –que solen ser presentats a partir de la gran devoció mariana que 

professen– pequen, es penedeixen, invoquen la Mare de Déu, obtenen la seua 

gràcia amb la qual es lliuren del perill, i porten d'aquella hora endavant una vida de 

penitència i virtut fins a la mort, després de la qual passen a la vida de glòria.  

 Altra de les característiques diferencials de la selecció dels miracles, 

resideix, precisament, en el tractament que reben els pecadors protagonistes dels 

miracles. Aquests són presentats de manera conciliadora, ja que Peres gairebé 

sempre indica, a manera d'explicació –sinó de justificació– la causa que els ha dut a 

pecar: bé un temps de carestia, bé la incitació del dimoni, etc.: 

Hun jove ecclesiàstich, tenint poca paciència en la gran necessitat, pobretat y 
fretura que sostenia, induhit per lo infernat dimoni [...]. (VVM 72v) 

 

Passant aprés alguns dies, instigat lo indiscret confessor per lo infernat 
dimoni, manifestà als parents del mort la occasió de tan cruel delicte [...] 
(VVM 78v) 

 O, fins i tot, en algunes ocasions, el pecador és en realitat un innocent 
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falsament acusat. Podem comprovar aquesta intenció de Miquel Peres en el miracle 

que apareix en el capítol cinqué, relatiu a l'Anunciació, en el qual un home devot 

de la verge Maria és condemnat i penjat a la forca, però socorregut per la verge 

Maria gràcies a la devoció que aquell li professava:  

Hun home granment devot de la gloriosa verge Maria fon falsament acusat de 
cert furt y condempnat a mort ab falsos e inichs testimonis, lo qual, coneixent 
y mirant-se net de tan vergonyós crim com li imposaven, recorria ab devotes 
pregàries a la reyna de parahís, que per la sua pietat e misericòrdia de aquella 
vergonyosa infà[mi]a lo volgués fer delliure. (VVM 26r) 

El miracle té una llarga tradició i el trobem compilat en totes les compilacions 

catalanes de miracles que hem esmentat més amunt: en les compilacions de la Seu 

de Lleida i de la Catedral de Barcelona, en el Recull d'exemples i miracles ordenat 

per alfabet i en el Flos sanctorum romançat.368 En les diferents versions, com és 

esperable, hi ha diferències narratives, però totes coincideixen a presentar el 

protagonista com un lladre –i no un innocent falsament acusat– tot i que gran devot 

de la verge Maria.369  

 En general, s'aprecia que els relats incorporats per Peres han experimentat 

un alt grau de reelaboració. Si bé molts dels motius i els tòpics tractats sovint són 

habituals en els reculls de miracles, el tractament que hi imprimeix, amb 

modificacions temàtiques i formals, l'allunyen força, per exemple, de la resta de 

compilacions catalanes conservades. Peres tracta d'intensificar el dramatisme de la 

narració, i afegeix els elements necessaris per tal d'aconseguir-ho. A més, la 

vinculació temàtica amb què els inclou dins del cos de l'obra, relacionant-los amb 

els episodis marians precedents, convida a la variació de les històries per tal 

                                                      
368  El miracle també s'inclou literaturitzat en Milagros de Nuestra Senyora de Gonzalo de 

Berceo (VI), i en les Cantigas de Sancta Maria d'Alfons X (I, 13).  
369 A la versió del manuscrit 5 de la Seu de Lleida podem llegir: «Ere un ladre qui faiya 

ladronicis sovent; emperò el avie en gran devoció Santa Maria, que la saludava moltes 
vegades [...]» (Parramon 1976: 112). A la compilació de la Catedral de Barcelona 
trobem el mateix miracle arreplegat en dues ocasions tot i que amb algunes variacions, 
però totes dues presenten el protagonista com un lladre, seguint la tradició: «[F]ou un 
ladre que havia en devoció la gloriosa verge Maria, e tostemps que anava a furtar o fer 
algun robatori, deya la salutació angelical, ço és: Ave Maria, [...]» (foli 2r). «Fou un 
home ladre, qui havia en dovoció la verge Maria, e lo dit ladre, per molts ladornicis que 
fayés, no estava que tot jorn no saludats la verge Maria, dient-li: Ave Maria gratia 
plena, [...]» (39v) (Bohigas 113-114). El Recull d'exemples i miracles ordenats per 
alfabet, sembla indicar, a més, que el relat procedeix precisament, d'una compilació de 
miracles, i inicia: «Segons que·s recompte en los miracles de lla gloriosa santa Maria, 
mare de Jesucrist, un hom qui ere gran ladre havie gran devoció en la verge Maria e 
deÿa-li quescun die moltes veguades la avemaria [...]» (Ysern: 1997: II,79). També el 
Flos sanctorum es fa ressò del relat en el capítol relatiu a la festivitat de l la Nativitat de 
Maria: «Era un ladre qui sovint furtava e tenia en devoció la Verge Maria e moltes 
vegades ell la saludava.» (Càmara 2010: 222). 
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d'adequar-les a aquest propòsit.  

 Baños (2011: 219), en analitzar la compilació de miracles marians de 

Gonzalo de Berceo, conclou:  

sabemos que toma la materia de sus poemas de tratados latinos y 
comprobamos [...] lo fiel que es a su fuente, pero no tanto ni tan ceñido que 
no se permita darle viveza literaria a su versión mediante la amplificación, 
sobre todo en las descripciones y diálogos, o prescindiendo de lo que no le 
interesa, y aun cambiando deliberadamente algún detalle; de manera que sus 
poemas rebosan creatividad (al estilo medieval) y no sería justo considerarlos 
meras traducciones. 

reflexions que podríem aplicar mutatis mutandis als relats de Peres. Els miracles no 

són en vers, sinó en prosa, però amb l'exercici literari amb què amplifica 

l'efectisme de la narració (a través del detallisme en les descripcions, i de la 

presència d’elements circumstancials que aporten dramatisme i versemblança, 

etc.), i amb la prosa d'art característic del seu estil que hi aplica, podem dir que els 

miracles compilats constitueixen uns dels aspectes més reeixits de l'obra 

valenciana.  

 Amb la inclusió d'aquest conjunt ric i variat de trenta-tres miracles, Peres 

entronca amb la tradició universal del gènere, amb el que sembla que hi estava 

molt familiaritzat, ja que no transgredeix els tòpics i cànons habituals d'un gènere 

tan conreat en la tradició medieval. Dóna cabuda així, a un dels corrents de devoció 

mariana més arrelats en el culte popular medieval, que es fa ressò de l'espiritualitat 

tradicional més popular, dominada per unes pràctiques públiques i comunitàries 

que relacionen el poder diví amb petites pràctiques quotidianes. Tanmateix, la 

inclusió dels miracles no cal considerar-la únicament des de l'òptica de la devoció 

més popular. Per a Garcia de la Concha (1992) el gènere dels miracles constitueix 

un veritable «evangelio mariano». Si en els evangelis la presència de miracles és 

tan important –i tan extensa– com el relat sobre la seua biografia, també resulta en 

certa manera d’esperar que, sent les vitae Christi –com hem demostrat– un dels 

models més influents en Peres en la gènesi de l'obra, els miracles marians també hi 

tinguen cabuda.  

 Amb la inserció, doncs, dels miracles, Peres assoleix l'objectiu de la 

laudatio dins del conjunt de l'obra, derivada del vincle filial establert en els 

miracles entre Maria i els seus devots, als quals protegeix en tot moment i situació, 

de manera que els mou a l'amor i a la devoció constant. La funcionalitat que els 

atorga dins del conjunt de l'obra acompleixen un objectiu diferent al de la narració 

biogràfica, al de l'exegesi doctrinal, i al de les oracions, completant així la 

informació mariològica continguda en cada episodi i reforçant la devoció i el culte 
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dels fidels.  

 

 

2.6 Conclusions 

Arribats en aquest punt, després d’haver caracteritzat alguns dels aspectes 

més rellevants de l’obra, podem precisar moltes de les dades que se’n tenien, i hem 

pogut aportat una mica de llum sobre la idiosincràsia i l’originalitat que suposa la 

VVM en les coordenades en què es produeix.  

Miquel Peres assoleix l’objectiu que declarava en el pròleg de la seua obra: 

escriu una vida de Maria en romanç, atés que, com afirma, llavors no es comptava 

amb cap obra d’aquestes característiques, i selecciona materials precedents de la 

tradició teològica i doctrinal que han tractat episodis de la biografia de la Mare de 

Déu, per  adequar-los al seu propòsit i a l’estructura que vol construir. El resultat és 

un text fortament coherent i cohesionat, focalitzat de manera gairebé exclusiva en 

el protagonisme constant de la Mare de Déu. Només inclou esdeveniments on 

Maria hi intervé, de manera que centra l’atenció sobre les seues accions o sobre les 

reflexions. A més, és conscient del relleu de la temàtica tractada, com és ara la 

disquisició sobre la vida de Maria, fa servir la prosa d’art més exquisida que 

caracteritza la seua producció. L’estil artitzat de la VVM reflecteix el gust de 

l’època, i mostra les temptatives dels autors de les darreries del Quatrecents per 

dignificar la prosa en romanç emprant un registre solempne, adequat al tractament 

de matèries elevades. Sembla, doncs, més que just considerar-lo autor de l’obra, i 

no compilador o traductor, ja que parteix de materials previs que adequar i 

modifica al seu propòsit temàtic, estructural i estètic.  

Efectivament, com Peres afirma, no es comptava amb cap obra d’aquestes 

característiques, i aquesta és probablement una de les claus del seu èxit. La VVM 

tingué una gran acollida, que bé paga la pena de ressenyar-se, ja que hem pogut 

completar i precisar les dades sobre les diferents edicions. Axí, hem conclós que 

l’edició valenciana de Diego de Gumiel, sobre la qual s’havien proposat diverses 

dates, es realitzà en 1516; hem descobert una nova edició de la versió castellana 

que no es documentava en els catàlegs, com la sevillana de 1525 de Juan Varela; i 

hem localitzat alguns testimonis que es creien perduts, com l’edició valenciana de 

1506 o la barcelonina de 1551. A més, moltes d’aquestes edicions s’enriqueixen 

amb xilografies, de vegades, com en l’edició del 1551, fets ex professo per a l’obra, 

cosa que prova l’aposta ambiciosa dels editors, probablement segurs de la bona 
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acollida del text. 

En poc més de mig segle, la VVM conegué cinc edicions del text en català: 

es publicà per primera vegada el 1494 (València, N. Spindaler), es reedità només 

un any després, el 1495 (Barcelona; G. Preus, J. Lushner i  W. Rosenhajer), tornà a 

estampar-se el 1506 (probablement per J. Joffré o P. Posa), el 1516 (València, D. de 

Gumiel) i el 1551 (Barcelona, viuda de C. Amorós). L’èxit de l’obra, a més, 

traspassà les fronteres lingüístiques i assolí una difusió idèntica en Castella: s’edità 

traduïda al castellà per primera vegada el 1516 (Sevilla, J. Cromberger), es reedità 

el 1517 (Sevilla, J. Cromberger), el 1525 (Sevilla, J. Varela), el 1526 (Toledo, M. 

de Eguía), el 1531 (Sevilla, J. Cromberger); i el 1549 (Toledo, J. de Ayala). Malgrat 

el que referien molts catàlegs bibliogràfics –que atribuïen alguna d’aquestes 

edicions a la mà de Juan de Molina–, la traducció del text, tal i com hem demostrat, 

és anònima, i segueix l’original gairebé fil per randa, respectant fins i tot l’estil 

característic de Peres. El nombre elevat d’edicions en castellà, fins i tot en anys 

consecutius –que evidencia encara més la demanda i l’interés pel text–, demostra 

que l’èxit de l’obra excedia qualsevol vinculació local, i que tampoc en Castella es 

comptava amb una obra d’aquestes característiques. 

Un altre aspecte que permet apreciar l’àmplia difusió del text és la 

influència que la VVM exercí sobre algunes manifestacions marianes posteriors, 

que parteixen de la base del text de Peres per a construir obres que atenen a 

propòsits espirituals o estètics diferents. En aquest sentit, cal destacar el Vergel de 

Nuestra Señora de Juan de Molina (1542, Sevilla, 1542, Domenico de Robertis), 

que havia estat considerat una traducció de la VVM, atés que el mateix Molina 

declara en el seu pròleg traduir l’obra valenciana. Però, com hem demostrat a 

l’estudi, cal classificar-la com una obra derivada, una reelaboració més que no una 

traducció, ja que, a partir del text de Peres, Molina construeix una obra al· legòrica 

que poc té a veure amb la biografia cronològica enllestida per l’autor valencià. A 

partir de la descripció dels elements d’un verger, Molina aborda els misteris, els 

goigs, els dolors, els privilegis, etc., de la Mare de Déu, i insereix fragments de 

l’obra valenciana en tractar cadascun d’aquests aspectes. El propòsit de l’obra, el 

contingut i l’estructura, però, disten de manera significativa de la VVM, i ens 

sembla evident que no podem considerar-la una traducció. D’altra banda, La vida y 

excelencias de la sacratíssima virgen María nuestra señora de Francisco de 

Trasmiera (1546, Valladolid, Fernández de Córdoba), mai havia estat relacionada 

amb l’obra valenciana, ja que en la carta pròleg que precedeix el text es presenta 

com una producció original de Trasmiera, i el nom de Peres no s’esmenta enlloc. 

Tanmateix, com hem demostrat, l’obra és en realitat una versificació que segueix 
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gairebé de manera lineal la narració de la VVM, afegint-hi les modificacions 

necessàries per adequar el text a la nova forma mètrica. Aquestes reelaboracions 

demostren l’encert de la síntesi dels continguts disposats per Peres. 

Tot plegat sembla evidenciar que Peres no només havia apreciat un buit en 

la producció edificant i devota, en observar que no hi havia cap vida exempta de la 

verge Maria, sinó que aconsegueix el seu objectiu amb escreix, segons ho avalen la 

notable acollida, la gran difusió del text i, fins i tot, les obres que la prenen com a 

punt de partida per a assolir altres objectius de plantejament o de forma.  

La VVM, per tant, aconsegueix omplir un buit en la producció literària de 

l’època, coherent amb la línia d’obres edificants i devotes de caràcter cristològic o 

hagiogràfic que reflectien els interessos del públic. En un moment històric en què 

amplis cercles de la societat tenien accés a la lectura, la VVM constitueix una mena 

de manual mariològic per a l’oració contemplativa, que, en certa manera, resumia 

tota la tradició mariana precedent, adobant-la amb tints de la nova espiritualitat 

imperant a l’albada de l’edat moderna. 

Malauradament, l’èxit i la difusió de l’obra es veié interromput per la 

inclusió del títol en l’Índex de llibres prohibits decretat pel Tribunal de la 

Inquisició el 1559. Com hem indicat en l’anàlisi de la qüestió, les claus que 

expliquen aquesta prohibició no són clares. En la VVM no identifiquem elements 

que atempten contra la fe i l’ortodòxia cristianes, ni tan sols hi ha gaire motius 

folklòrics o llegendaris que, en avivar la imaginació dels fidels, pogueren endur-los 

a incórrer en interpretacions errònies dels esdeveniments evangèlics, causa que 

provocà la prohibició de moltes obres religioses. A més, pocs anys abans de la 

prohibició, l’edició de 1551 comptava amb el vistiplau dels censors que 

n’autoritzaven la publicació, ja que la jutjaven útil i profitosa. Potser, la glossa que 

Peres ofereix de molts passatges bíblics fóra un altre dels punts que preocupara el 

Tribunal, atés que altre dels objectius de l’Índex era controlar la divulgació de les 

sagrades escriptures en romanç. En qualsevol cas, en una època en què les 

suspicàcies teològiques i doctrinals eren tan paleses, un excés de zel pogué facilitar 

la inclusió del text en la nòmina de llibres prohibits, puix que altre dels motors de 

la censura de títols, sinó el principal, era evitar el conreu d’una espritualitat massa 

personal que facilitara la reflexió individual sobre les qüestions dogmàtiques. 

Independentment de les causes que en motivaren la prohibició, la inclusió de l’obra 

en l’Índex fou decisiva per interrompre la difusió natural del text. 

Malgrat tot, encara en el segle XVIII comptem amb una edició de l’obra, 

que fou, però, també requisada i destruïda per la Inquisició poc temps després. 
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Aquesta edició, però, demostra que, amb el pas dels segles, no s’havia interromput 

totalment el contacte amb el passat literari, i que l’obra encara era percebuda com 

un tresor de la literatura antiga, que calia recuperar i revaloritzar, i amb aquesta 

finalitat el canonge Teodor Tomàs enllestí una edició del text modernitzant alguns 

aspectes de la seua prosa, especialment en relació a la llengua per facilitar-ne la 

lectura. L’obra de Peres, per tant, al llarg de molts segles de tradició, i malgrat les 

prohibicions inquisitorials, era percebuda encara com una obra d’interés i de 

notable qualitat, en la qual no s’observaven punts que atemptaren contra 

l’ortodòxia.  

Un dels encerts principals de l’obra resideix, al meu parer, en l’originalitat 

que comporta la fusió de materials de diferent procedència, i en l’esperit pràctic, la 

concisió i claredat expositiva amb què l’autor ofereix un tractat per a la 

contemplació i la devoció marianes. Miquel Peres, com és natural en els texts de 

temàtica religiosa, aprofita sistemàticament materials precedents, i els posa al 

servei dels objectius precisos que s’ha marcat per a l’obra. A l’estudi hem fet un 

recorregut per la tradició del culte marià vinculada a la difusió dels episodis de la 

seua biografia. Els escrits sobre la seua vida, especialment sobre la infantesa i els 

darrers anys, parteixen dels evangelis apòcrifs, i es difonen de manera garirebé 

paral·lela als evangelis; l’interés per la biografia de la Mare de Déu arrelà arreu per 

diferents vies, principalment, a partir de la difusió de les seues festivitats, tractades 

en sermons i comentaris. Però la renovació espiritual de la baixa edat mitjana gira 

els ulls cap a la humanitat de Maria, especialment en els moments de la passió, i 

comencem a trobar manifestacions marianes que tracten nous episodis biogràfics, 

com ara els esdeveniments que narren què feia la Mare de Déu en els moments 

crucials del cristianisme, és a dir, en la mort, passió i resurrecció de son fill. Així 

sovintegen els planys lírics i els relats sobre la passió que centren l’atenció en el 

dolor de la Mare de Déu, i aquesta tipologia de textos abocarà també en les vides 

de Crist, probablement el gènere d’obres més representatiu de la renovació 

espiritual de la baixa edat mitjana i que més influirà Peres en la construcció de 

l’obra.  

Peres seguirà els models de vides de Crist que han dedicat una especial 

atenció a la figura de Maria, i hem apreciat la influència fonamental de dues obres: 

les Meditatione viate Christi de Pseudo-Bonaventura i la Vita Christi de Ludolf de 

Saxònia. Aquestes dues obres, molt difoses en l’edat mitjana, influïren alhora en 

moltes d’altres, i, tal i com hem pogut apuntar en l’anàlisi, sembla que van ser 

models directes de l’obra valenciana. De la MVC segueix, principalment, en 

ocasions de manera molt fidel, el fil argumental narratiu, tot i que profundament 
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reelaborat d’acord amb el seu estil artitzat, que dificulta l’apreciació de 

dependències directes; i hereta també el to contemplatiu característic del text, tot i 

que no s’excedeix en descripcions massa minucioses. D’una altra banda, per 

enllestir l’estructura de l’obra es basa en la VC del Cartoixà, la qual segueix 

l’esquema bonaventurià per a l'assumpció de les tres vies de perfecció 

contemplatives, esquema que Peres reprodueix en la VVM. Per tant, en cada 

capítol apreciem diferents aspectes temàtics que es corresponen amb les pràctiques 

devotes que el cartoixà havia plasmat en la VC, i que Peres aplica al seu text: hi 

trobarem parts narratives relatives a la lectura pietosa que possibiliten la 

contemplació emotiva, parts exegètiques que aproximen el lector a la teologia 

cristiana en clau d'exercici de meditació especulativa o intel·lectual, i oracions 

finals que clouen el procés contemplatiu i meditatiu cercant la unió íntima, en 

aquest cas, amb la Mare de Déu.  

En darrer lloc, el gènere hagiogràfic també exerceix una importància 

significativa en la gènesi de l’obra. A les darreries de l’edat mitjana era un gènere 

molt difós i acceptat, i malgrat la diversitat de característiques de les hagiografies, 

l’esquema de vida i miracles era latent en les expectatives dels lectors. Així doncs, 

Peres, que declara voler construir una vida de Maria com la d’una santa, és 

conscient d’haver de seguir aquest esquema, i incorpora, per tant, un grup de 

miracles amb què demostra la intercessió de la Mare de Déu pels seus fidels, de 

manera que reforça el caràcter laudatori de l’obra. La inserció dels miracles, a més, 

la fa d’una manera molt original, relacionant cadascun d’ells amb un episodi 

biogràfic, de manera que queden enllaçats temàticament amb el contingut de 

l’obra.  

Comprovem, doncs, com l’esquema estructural que Miquel Peres confereix 

al text ha estat profundament meditat per construir un complet sistema de 

meditació i devoció. A partir de la narració argumental, cada capítol assoleix 

diversos estadis del culte marià: la meditació a través de la contemplació i de 

l’intel· lecte, i les pràctiques de la rogatio i laudatio característiques de la literatura 

mariana. La VVM manifesta una gran coherència i cohesió interna: tot i partir de 

materials diversos, no s’hi observen dependències clares vers a cap obra, ni salts o 

desequilibris abruptes, sinó una fusió i reelaboració de fonts sota un propòsit 

funcional i estètic acotat. El mestratge de Peres per construir una obra d’aquestes 

característiques i d’aquesta temàtica, queda palesa, més enllà dels tòpics 

noucentistes que l’havien jutjat i condemnat a l’oblit. 

 Esperem, doncs, que aquesta aproximació al text haja pogut aportar  llum 
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sobre una obra, al nostre parer, injustament desconeguda. Amb aquest treball volem 

contribuir a la revalorització de l’autor, posant de relleu la idiosincràsia i la 

singularitat de la seua producció. Per l’hàbil domini de la prosa artitzada que 

demostra, per la perícia amb què fa servir les fonts, per la gran divulgació que va 

tenir la seua obra, i per la intuïció amb què va percebre algunes de les noves vies 

d’expressió literària més acordes amb la renovació espiritual, caldria que Peres 

tinguera un espai reconegut en la Història de la Literatura Catalana. Amb aquest 

treball aportem, a més, una petita contribució al camp d’estudi de la literatura 

religiosa, sovint menystinguda, i que en el pas de l’edat mitjana a l’edat moderna 

desenvolupa un paper fonamental. L’obra és una bona mostra d’alguns dels 

fenòmens més destacats que s’esdevenen al llarg del segle XVI i que influeixen i 

condicionen alguns aspectes de la nostra cultura literària, com ara el control que en 

major o menor mesura exercí el tribunal inquisitorial, i el transvasament progressiu 

d’obres catalanes a la tradició castellana. 

Aquest treball és una base prèvia que podrà contribuir a dur recerques 

futures. Molts dels aspectes que he tractat ací poden ser abordats encara amb major 

profunditat: l’anàlisi de la tradició castellana de l’obra, l’estudi dels usos lingüístics 

i estilístics en relació a la producció de l’autor, la col·lació dels testimonis 

conservats que encara no he pogut aconseguir, etc. són només algunes de les portes 

que s’obrin per a continuar avançant. En qualsevol cas, espere que aquesta primera 

aportació puga contribuir a recuperar una obra i un autor clàssic del que encara hi 

ha molta cosa a dir.  
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4.1 La nostra edició 

 En la present edició hem partit de l’editio princeps de l’obra, però hem 

volgut tenir en compte les variants que ofereixen els testimonis conservats d’altres 

edicions del text. De les sis edicions en català de què tenim notícia, ens han arribat 

testimonis relatius a quatre, que denominarem, per ordre cronològic a, b, c i d:  

a) València,1494, Nicolau Spindaler; 

b) València, 1506; 

c) 1551, Barcelona, viuda de Carles Amorós; 

d) 1742, Barcelona, Pau Campins.370 
 

Malauradament, ens hem trobat amb dues dificultats:  

– de b se’n conserva un exemplar a la Southern Regional Library de la 

University of California, però, tot i que la biblioteca ha acceptat finalment 

reproduir el testimoni que alberga i i s'ha compromés des de fa temps a fer-

nos arribar fer-nos arribar una còpia, fins a la data encara no ha estat 

possible; 

– en el cas de d, la dificultat per col·lacionar les variants textuals s'agreuja 

notablement ja que la versió setcentista de l’obra presenta un grau de 

reelaboració notable, perquè l’editor, Teodor Tomàs, ha introduït 

ampliacions i esmenes constats i ha modernitzat lingüísticament el text de 

manera sistemàtica, pel que l’anotació de les divergències textuals a què 

apunta excedeixen els propòsits de la nostra edició. A més, les 

modificacions i afegits incorporats per Teodor Tomàs han estat l’objecte 

d’estudi d'una tesi doctoral recent (Juan-Mompó 2007), treball que 

complementaria, doncs, l’edició del text original que ara oferim. 

Per a l’edició, per tant, hem partit del text d’a (1494) i en nota al peu de pàgina      

–per  tal de facilitar-ne la consulta–, hem indicat les variants textuals presents en c  

(1551).371  

 A continuació caracteritzem breument les edicions c i d per veure les 

principals divergències amb la princeps.   

                                                      
370 Com ja hem referit més amunt, en ocupar-nos de la tradició editorial, de les altres dues 

edicions del text, la impresa en Barcelona en 1495 per Preus, Luschner i Rosenhajer 
Rosenhager i la valenciana de Diego de Gumiel de 1516, no hem localitzat cap 
exemplar. 

371 Per a una futura publicació del text esperem poder aportar també les variants textuals de 
b. 
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c) La VVM, Barcelona, 1551, en casa de la Viuda de Carles Amorós 

 Segons es declara en el títol, el text de l'edició ha estat esmenat pel 

desconegut mestre Ferrer, però, encara que presenta algunes –escasses–, 

divergències que allunyen el contingut i la significació respecte de l’edició de 1494 

–com veurem més avall–, en general les variants són de nivell ortogràfic i no 

alteren de manera significativa el text. La majoria de les variacions responen a un 

ús oscil· lant de les grafies, que ni és sistemàtic, ni presenta solucions homogènies 

(presència de consonants dobles irregular, ús indistint de la conjunció copulativa –i, 

e, hi, y–, etc.). En un intent per sistematitzar els canvis ortogràfics més habituals, 

respecte de l'edició de 1494, podríem destacar les variacions següents:  

– l'eliminació de la h antihiàtica (rael per rahel, Joan / Johan, Noé / Nohé, 

etc., tot i que també en algunes ocasions trobem el canvi contrari: grahons 

per graons, o rahor per raor, etc.),  

– major presència de grafies llatinitzants (maledictió per maledicció, 

benedictió / benedicció, propheta / profeta, antiphona / antifona, Joseph / 

Josep, triumphant / triunfant, sancta / santa...) 

– supressió del grup qua per ca (taca en lloc de taqua, tancat / tanquat...); 

però, en canvi, substitueix de manera sistemàtica la forma antiga de 

l’original per antigua.  

– presència del grup –mm– en lloc de –mn– (immolació / inmolació, 

immensa / inmensa, immaculada / inmaculada, etc.) 

– sonorització de les oclusives intervocàliques: aquest cas se cenyeix 

principalment a les velars, i de manera particular als mots sacrat i 

sacrament, que esdevenen sagrat i sagrament de manera sistemàtica (tot i 

que també veiem d'altres casos com: gemechen / gemeguen). Tanmateix, 

actua al contrari en el cas de les oclusives dentals, i substitueix emperadriu 

de l’original per emperatriu. 

 Altres canvis destacables responen a variacions resultants d'una adequació 

dialectal de la llengua, que apunten cap a una preferència per les formes orientals 

en detriment de les occidentals presents en l'edició prínceps de Peres. Aquestes 

variacions s’observen tant en el nivell fonètic, com morfològic i lèxic. Entre els 

trets fonètics més característiques observem: 

– la presència de grafies que reflecteixen neutralitzacions vocàliques (monjas 

per monges, tacas / taques, patriarchas / patriarques, desfara / desfera, 

par a / per a, an aquelles / en aquelles, reculsava / recolzava, acullir / 
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acollir, etc.) 

– la realització del grup final –rs, en lloc de la simplificació –s present en 

l’edició de 1494 (peccadors per peccadós, verdaders / verdadés, flors / 

flos...) 

– presència sistemàtica de la terminació grup –esa en substitució de –ea 

(vellesa / vellea, bellea / bellesa, peresa / perea, infantesa / infantea, 

plasent / plaent...) 

– conservació de –d– (paradís per parahís) 

– palatalització dels perfets simples (nasqué / naxqué, cresqués / crexqués, 

meresca / merexca, etc.).  

 En el plànol morfològic també observem característiques pròpies del 

dialecte barceloní de mitjans segle XVI, amb la presència d’algunes formes verbals 

més arcaiques pròpies de l'estadi de la llengua a l'època:  

– en la morfologia verbal destaquen els presents d'indicatiu sense desinència 

en la primera persona (supplich / suplique, confés / confese...)  

– La velarització de la tercera persona dels perfets simples (fonch per 

fon/fou). 

 En el plànol lèxic també apreciem la presència sistemàtica d'unes formes 

orientals més característiques que es diferencien de les occidentals: 

– màrtyrs / màrtres,  

– sevici /servey,  

– càrcer / carçre, 

– església / esgleya (tot i que en el text valencià trobem totes dues solucions)  

– desliurar / delliurar,  

– vèncer / vençre 

 Hi localitzem també algunes modificacions que semblen obeir a 

motivacions estilístiques, i que probablement responen a preferències de l’editor, ja 

que, en realitat, no aporten gairebé cap matís expressiu o explicatiu, ni s’hi 

apliquen de manera generalitzada. Es tracta de petites omissions o afegits, 

inversions entre els elements d'un sintagma, etc., que no modifiquen el text de 

manera significativa:372 la sua dolorosa mort / la sua mort dolorosa; contemplació 

                                                      
372 La primera solució correspon a l’edició de 1494 (a), i la segona, al text de 1551 (c). 
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devota / devota contemplació; per reparar tota natura angèlica / per reparar 

natura angèlica; lo rich tresor, fill seu, / lo rich tresor, lo unigènit fill seu; canta ab 

gran goig / canta ab inefable goig; fosques tenebres / escures tenebres; ab piadoses 

veus / plorant ab piadoses veus; plorava / plorava e lamentava la congoxada mare; 

etc.  

D’altra banda, com havíem esmentat a l’inici d’aquest apartat, també 

apreciem una sèrie de variacions que allunyen l’edició cinccentista del text 

original, amb solucions que sovint són lectures errònies que deturpen el sentit 

primigeni del text:  

– «Tots los trenta-tres anys de la vostra sancta vida» (VVM 82r)  
«Tots los trenta anys de la vostra sancta vida» (VVM-1551  62v) 
 

– «abraçava la entristida mare ab estesos braços la dura pedra del 
sepulcre» (VVM 86v)  
«abraçada la entristida mare ab estesos braços la dura pedra del 
sepulchre» (VVM-1551  66v) 
 

– «y les grans rames, tenint saborós fruyt, tot lo univers món amantaven» 
(VVM 90r)  
«y les grans rames, tenint saborós fruyts, tot l’univers món 
augmentaven» (VVM-1551 69r) 
 

– «los cels aparten de nosaltres lur natural influència» (VVM 93r)  
«los cels aparten de nosaltres lur natura e influència» (VVM-1551 71r) 
 

– «Aprés que vosaltres [...] de l’ort hon fon mon fill ligat y pres vos 
apartàreu, los inichs juehus, com a lops rabiosos, portaren lo verdader 
anyell sens màcula [...]» (VVM 93v) 
 «Aprés que vosaltres [...] de l’ort hon fonch mon fill ligat aprés vos 
aportaren los inichs juehus com a lops rabiosos, portaren lo verdader 
anyell sens màcula [...]»(VVM-1551 71v) 
 

– «Y siau certs, fills meus, que lo gloriós fènix, mon fill, qui per atènyer 
mort dolorosa batent les ales de la sua dreta voluntat ha encés lo foch de 
caritat [...]» (VVM 99r)  
«E siau certs, fills meus, que lo gloriós mon fill feneix, qui per atener 
mort dolorosa batent les ales de la sua dreta voluntat ha encés lo foch de 
caritat [...]» (VVM-1551 75r) 
 

– «Florien de flors de meravelloses obres en la terra de Judea» (VVM 
118v)  
«Florien de meravelloses obres en la terra de Índia» (VVM-1551 89r) 
 

– «e circuhida de la varietat dels privilegis de tots los sancts gloriosos» 
(VVM 122r) 
 «y circuhida de la veritat  dels privilegis de tots los sancts» (VVM-1551 
91r) 
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En qualsevol cas, tant les petites omissions o els afegits que modifiquen 

mínimament la prosa de l’obra, com les lectures que ofereixen un sentit divergent 

respecte de la primera edició, són realment escassos, i podem concloure que, a 

grans trets, l’edició de 1551 és força propera a l'edició valenciana de 1494. Podem 

dir que la valenciana no conté pràcticament errades i la de 1551 no només no 

corregeix possibles errades sinó que n'incorre en algunes. 

 

 d) La VVM, Barcelona, 1742, Pau Campins 

Com ja hem indicat més amunt, la tasca del canonge Teodor Tomàs no es 

va limitar a la simple reproducció del text, sinó que en realitat tracta d’enllestir una 

mena d’edició crítica –si se’ns permet l’anacronisme-, completant-lo amb afegits i 

aclariments teològics i localitzant moltes de les autoritats que Miquel Peres no 

declara. Però, a més, segons afirma en el pròleg introductori que hem transcrit més 

amunt (apartat 2.4.3), també mostra una preocupació especial per l’accés a la 

llengua medieval del text, i, després de les «Memòries de l’autor», incorpora unes 

«Notes per a intel·ligència de la ortografia usada en lengua lemosina», indicacions 

a manera de criteris d'edició amb què vol facilitar als lectors la lectura de l’obra. En 

aquestes indicacions mostra la seua preocupació especialment per la comprensió 

dels mots que considera en desús o poc entenedors, pel que afegeix «los vocables 

moderns del modo que van entre parènthesis, per a explicació dels antichs e 

inteligència dels conceptes». Inclou, així mateix, un apartat amb aclariments sobre 

la lectura d'alguns mots o grafies, com ara quan explica que en la llengua del text 

no s’inclouen les vocals inicials («enpresa s'escriu npresa, [...] lo mateix té lo 

vocable començant per es, com església, perquè levant la e, s'escriu sglésia, 

scriptori, scriure... »); o quan hi ha elisions de vocals per la unió de dos mots («la 

synalefa leva una vocal en la ortografia de molts vocables, com en aquests: lestiu, 

ço és, lo estiu; dorient, de Orient...»); explica el so palatal de les grafies ny («té la 

força de n duplicada, com ñ, y es pronuncia señor, escrivint-se senyor») i de la l- 

(«té pronunciació de dos, com libre, es pronuncia llibre»); o incorpora accents per 

facilitar la comprensió dels mots («Com la lengua lemosina tinga encara molts 

vocables de significació equivoca, hem procurat determinar-la ab los accentos 

posats a les vocals»), etc.  

 Però, malgrat les indicacions editorials, Tomàs inclou variacions que no 

declara de manera sistemàtica. Sobre la seua actuació Juan-Mompó (2007: 1433-

1434) conclou:  

Podríem preguntar-nos el perquè d’aqueixos canvis, si la tècnica més 
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declarada i respectuosa amb l’edició primera era la de les glosses. La resposta 
pareix evident: com que el sistema de glosses era enfadós, perquè hauria 
carregat els textos de parèntesis, el canonge editor va preferir la 
«rectificació» directa, sistema que va teixir tota una teranyina de 
substitucions ocultes. Ell devia entendre [...] que la reproducció literal de 
M/1494 [...] hauria corregut el risc de resultar lingüísticament anacrònica i 
sovint també desorientada doctrinalment o poc fonamentada, especialment en 
aquells passatges que exaltaven les qualitats sobrenaturals o místiques de 
Maria [...]. Aquesta circumstància explicaria les seues intervencions més 
importants, i no sols els canvis de substantius, adjectius o verbs: verbs: ens 
referim a les notes a peu de pàgina de M/1732 i les ampliacions que inclogué 
en aquest llibre [...]. 

En conseqüència, introdueix variacions a tots els nivells lingüístics. A continuació 

esmentem algunes de les més característiques.  

 En el nivell ortogràfic respecta moltes de les grafies originals, però intenta 

regularitzar les oscil· lacions del text. 373Així, actualitza grafies que considera 

superades, com ara les consonants dobles (com f per ff [afany / affany], p per pp 

[suplici / supplici], c per cc [pecà / peccà]), dígrafs obsolets (f per ph [serafins / 

seraphins], t per th [talem / thàlem], ce- per sce- [cena / scena]), o d'altres grups 

característics de la llengua medieval: ús de c o q per ch (arca / archa); ca per qua 

(tancat / tanquat); ga per gua (puga / pugua); j + a per g (clarejar / claregar), j + 

e per g (vegen / vejen), o j per jh o hi (Jesús / Jhesús, Jersualem / Hierusalem), 

entre d'altres. Tanmateix, manté un ús arcaïtzant en altres grups: ch per c 

(christians / cristians), o l– en lloc de regularitzar en  ll– (sí que regularitza, però, 

la  l en altres posicions [àngels / àngells, [genoll / genol]) o manté de la grafia -x- 

amb valor fricatiu (mentre altres autors contemporanis incorporaven -ch- del 

castellà).  

 D'altra banda, introdueix variacions ortogràfiques que són resultat de la 

realització fonètica del segle XVIII, en alguns casos condicionada pels trets 

fonètics característics del dialecte del valencià apitxat, com ara la pèrdua de les 

grafies que representen la sonoritat en alguns mots (quince / quinze, dotce / dotze, 

promessa / promesa, etc.). Així mateix, alguns canvis són resultat de l'evolució de 

la llengua (cantitat / quantitat, mestra / maestra, enganyada / enganada, etc.), i 

d'altres condicionats probablement per la influència del castellà (desamparar / 

desemparar, abofetejat / abufetejat).  

 Pel que fa al nivell morfosintàctic,374 tot i que Tomàs tracta de ser fidel a 

grans trets a la llengua de l'original, també actualitza quan ho creu oportú, 

especialment la morfologia verbal. D'una banda incorpora lexemes verbals nous 

                                                      
373 Extraem els trets més destacats a partir de l'anàlisi de Juan-Mompó (2007: 54-101). 
374 Vegeu l'estudi exhaustiu de tots els canvis en Juan-Mompó (2007: 102-133). 
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per substituir formes medievals probablement en desús (congregar / ajustar, tenir / 

atényer, atànyer / atényer, buscar / cercar, desitjar / cobejar, redimir / rembre, 

predicar / pricar, etc.); i, d'una altra, actualitza les desinències per reflectir la flexió 

verbal setcentista (afegeix així el morfema -e en la 1a persona del present 

d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació; canvia l’afix -ix-, en compte de -

eix, en els verbs de la tercera conjugació incoativa, elimina la concordança entre el 

participi dels temps composts i el complement directe; etc.). Altres trets 

modernitzadors afecten a la construcció de clàusules subordinades, com, per 

exemple, les subordinades de relatiu, introduïdes ara per per lo qual, en lloc de 

l’arcaica per què; o les subordinades finals, introduïdes sempre amb per a que 

substituint qualsevol altra variant. Pel que fa a les coordinades, les conjuncions 

adversatives mes i però desplacen l'arcaica mas; i pel que fa al règim de 

complements verbals, destaca la incorporació de la preposició a en la construcció 

dels complements directes. Altres variacions afecten a la morfologia nominal i 

adjectival i introdueixen les variacions pròpies de l'estadi de la llengua del segle 

XVIII (atribució del gènere masculí al substantiu dolor, aparició de la moció de 

gènere femení en alguns adjectius que no la  posseïen en català medieval [tipus fort 

/ forta, etc.]). Pel que fa als determinants, alguns canvis significatius són la 

formació del plural del demostratiu masculí en -os i no -s, i la supressió o 

substitució del possessiu llur  (pel possessiu àton sa). 

 En el plànol lèxic375 tornem a trobar modificacions que obeeixen a la 

voluntat de modernitzar la llengua i introduir formes més actuals; així, de vegades 

substitueix els mots medievals per formes vives genuïnes (entranyes / entràmenes, 

exèrcits / hosts, lliris  / llirs ...), però d'altres, per castellanismes o aragonesismes 

(burret / ase, cordero / anyell, esmeralda / maragde, olvit / oblit...). Tanmateix, 

altres canvis responen purament a raons estilístiques. Un exemple freqüent és el 

d’evitar repeticions de lexemes, recurs habitual en Peres, i que sembla que Tomàs 

considera cacofonies (maravellats de cosa tan portentosa / maravellats de tan gran 

maravella; per ajustar major pena als grans dolors / per ajustar major pena a les 

grans penes...). Altra motivació sembla ser la d'evitar mots que han esdevinguts 

populars o que han adquirit connotacions sexuals o sensuals (són les sues cames 

axí com a columnes / són les sues cuixes axí com a columpnes, com a dreta vareta / 

com a dreta verga; los pits ab què la avia alletada / les mamelles ab què la havia 

alletada, etc.). Altres canvis significatius responen a raons doctrinals, especialment 

per tal d'alliberar d'acusacions delictives a personatges eclesiàstics (a la casa del 

tal estudiant anava / a la casa del tal ecclesiàstich anava, instigat un malvat home 
                                                      
375 Vegeu Juan-Mompó (2007: 141-174). 
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per lo infernat dimoni / instigat lo indiscret confessor per lo infernat dimoni, etc.).  

 Sembla que, obeint a aquesta mateixa voluntat, afegeix també fragments 

més o menys extensos per completar l’edició original, afegint informacions 

erudites, aportant explicacions teològiques, o incrementant el tarannà devot o 

expressiu del text. Veiem tot seguit alguns exemples d'aquests afegits:376  

– «aquells tres il· lustríssims reys que dels regnes de Aràbia ab innumerable gent de 
cavall alegrament arribaven» (VVM 39r) 

«aquells tres il· lustríssims reys, nomenats Melchor, Gaspar y Balthasar, segons 
la tradició antiga, que dels regnes de Aràbia ab inumerable gent de cavall 
alegrament arribaven» (VVM-1742: 90) 

 

– «li dix: "Mulier, ecce filius tuus"» (VVM 79v) 

«li dix: "Mulier, ecce filius tuus", senyalant a sanct Joan Evangeliste» (VVM-
1742: 199) 

 

– «Job, al qual Sathanàs tan cruelment ferí» (VVM 94r) 

«Job, exemple de paciència en l’adversitat, al qual Satanàs tan cruelment ferí» 
(VVM-1742: 238) 

 

– «per a passar los fels crestians al content goig de la celestial pàtria, y per a tan 
gloriosos actes ans de la creació del món sou estats elets» (VVM 114r) 

«per a passar los fels crestians al content goig de la celestial pàtria, amostrant 
camins per a que los uns salven ses ànimes en lo sanct matrimoni, altres en la 
entristida viudedat, altres en la casta virginitat, altres en la sumitat de la 
perfecció religiosa, altres en lo càrrech de la prelacia, y altres en la subjecció 
de perfecta obediència, puix per a tan gloriosos actes ans de la creació del món 
sou estats elets» (VVM-1742: 299)  

 

– «y senyaladament aquell pas de l’Evangeli que diu que l’arbre que no farà fruyt» 
(VVM 61v) 

«y senyaladament aquell pas de l’Evangeli (Matthæi, capítol 7: "Omnis arbor, 
quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur")  que diu que 
l’arbre que no farà fruit» (VVM-1742: 148) 

  

Comprovem, doncs, que l'edició setcentista de l'obra de Peres ha estat 

considerablement modificada, principalment quant a la llengua emprada. 

L'alteració del gruix del contingut del text és mínim, i només es modifica per 

afegits seguint la tipologia de casos esmentats més amunt. Els canvis que Tomàs 

incorpora a la seua edició del Verger de la sacratíssima Verge Maria tenen 

fonamentalment una intenció lingüística modernitzadora del català medieval 

                                                      
376 Vegeu la descripció exhaustiva i l'edició de totes aquestes amplificaicons en Juan-

Mompó (2007: 272-449). 
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original de l’obra de Miquel Peres, i ho aconsegueix sense perdre l’autenticitat 

lingüística, ja que les interferències del castellà i la dialectalització són escassos si 

es té en compte tant la pressió literària i administrativa que ja exercia la llengua 

castellana, com la situació popular en què sobrevivia la literatura valenciana en el 

segle XVIII, desvinculada de la tradició lingüística catalana culta. Sembla que 

l’actualització lingüística exercida per Teodor Tomàs es basa, doncs, en la 

superació de trets medievals i el reeiximent dels propis del valencià modern, i que 

caracteritzen l’actual (Juan-Mompó 2007: 1450). Aquest allunyament i aquesta 

modernització sistemàtica són els motius principals que ens han dut a ometre les 

variacions d’aquest testimoni ja que poden ser un testimoni de lingüística 

diacrònica important però no aporten dades rellevants per a la comprensió i l'edició 

crítica. 

 

4.2 Criteris de transcripció i edició 

 

Per a la transcripció del text seguim, amb petites variacions, els criteris d’edició de 

la col·lecció «Els Nostres Clàssics» de l’editorial Barcino: 

– Desenvolupament d’abreviatures, tot i que no les marquem amb cursiva.  

– La puntuació, la separació de paraules, la resolució de les aglutinacions al i 

del davant de mot començat per vocal o h, l’ús de les majúscules i les 

minúscules, de l’apòstrof, del guionet, de l’accent i de la dièresi segons els 

criteris actuals.  

– Regularització d’i/j, u/v, c/ç.  

– No regularitzem l’ús de grafies cultes: f/ph/p; t/c; etc- (espera/esphera; 

oratió/oració) 

– Ús del punt volat en les elisions que no tenen correspondència en 

l’actualitat. 

– Ús de claudàtors per a marcar el canvi de foli, que assenyalem amb 

números aràbics (ja que l'original no conté foliació) indicant recto i verso; i 

per a restituir les lletres que manquen al text a causa de llacunes perquè el 

text està malmés. En el cas d’errades d'impremta o d’errors textuals d’a 

corregim en el text i indiquem al peu la forma original.  

– Pel que fa a l'ús de majúscules i minúscules, hem limitat els casos a les 
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referències a Déu, Jesucrist i a la Mare de Déu, i a les festivitats.377  

  

A l’aparat de notes, incorporem numerades amb xifres romanes les notes 

d’aclariments, que apareixen a la fi del text. En canvi, amb numeració aràbiga 

indiquem les notes relatives a les variants textuals de l’edició de 1551 (c) respecte 

al text base de 1494 (a), que reproduïm sense aplicar cap criteri regularitzador a 

peu de pàgina.378  

 Per reduir el nombre de notes de l’aparat crític, no hem incorporat les 

variants ortogràfiques afectades per:  

– La h, ja siga a començament de paraula, intervocàlica (hiàtica) o 

acompanyant la c amb el so oclusiu sord /k/; 

– La variació u/v, i/j , i/y, c/ç, s/ss, s/sc, g/j, tx/x, l/ll , tl/l·l , n/m, nm/mm, g/gu 

(oclusiva sonora), c/qu (oclusiva sorda); 

– La variació entre oclusives sordes i sonores (c/g; t/d; ops/obs);  

– La variació entre l/ll  en el so palatal lateral; 

– La variació entre s- líquida i es-; 

– La variació de la conjunció y/e; 

– La variació entre nasals m/n;  

– Els grups consonàntics cultes (ph/f, -nct-/-nt-, -mpt-/-nt-, -t-/-c-, etc.); 

– Errades d’impremta de c;  

– Els casos de la variant fon en a i fonch en c, ja que és un canvi generalitzat; 

consignem només els escassos casos de fonch/fonch, fon/fonc, fon/fon. 

 

 

 

 

                                                      
377 Pel que fa als mots anunciació, nativitat, assumpció, etc. només els posem en majúscula 

quan fan referència a la festivitat. 
378 Tot i que és habitual que l’aparat crític d’un text aparega a la fi de l’obra, o a la fi de 

cada capítol, hem considerat que per a facilitar la lectura fóra més còmode situar-lo a 
peu de página. 
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4.3 La vida de la sacratíssima verge Maria
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[1r] Escriu Miquel Pereç a la senyora na Monpalaua d’Escrivà, muller de 

mossén Johan Escrivà,1 mestre racional del Regne de València 

Molt magnífica i virtuosa senyora, 

Tan plena tinch la casa de la memòria de les grans obligations que tinch al 

senyor mestre racional, que per satisfer a alguna de aquelles he deliberat trametre a 

vostra mercé hun do de la pobrea de mon entendre, volent que sia tal que a la 

condició y vida de aquella a qui·s presenta sia conforme.2 E axí no he cerquat les 

fulles e flors dels verts camps de la elegant poesia, mas só entrat en lo delitós 

verger de la sagrada scriptura, on he collit de diversos libres lo fruyt de aquesta 

profitosa obra, la qual és intitulada La vida de la sacratíssima verge Maria. Y 

perquè encara que deu mília anys yo vixqués3 no poria complidament escriure tot 

lo que los sancts doctors han scrit de aquesta tan alta senyora, he volgut de la gran 

mar de la sua benaventurada vida, que per diverses parts està escampada, pohar 

aquesta poqua aygua en lo chich vexell [de] aquest mal ordenat libre, estimant 

ésser justa e rahonable cosa que, puix les vides de innumerables sanctes en vulgar 

prosa se troben scrites, que la glo[1v]riosa vida de aquesta alta reyna de paraýs,4 

que és sancta sobre totes les sanctes, no deu ésser en la nostra valenciana lengua 

callada. E axí ella, que és lum verdadera y mare del clar sol de justícia, ha 

il· luminat la escura nit de la mia ignoràntia per a poder en aquest tan poch espay 

pintar alguna part dels seus gloriosos actes, los quals són exemple, lum y doctrina 

de fe, d’esperança, de caritat, de humilitat, de pobretat, de obediència, de paciència, 

de justícia y de totes les altres virtuts glorioses. 

Veureu, devota senyora, en aquesta benaventurada vida de la sacratíssima 

verge Maria, com fon sens la taqua del peccat original concebuda, com fon rosa 

criada entre les spines del poble judaych, com per la sua profunda humilitat 

concebé lo fill de Déu dins lo seu sanctíssim ventre, com fon pilar, columpna y 

segur recolze de la casa de la5 cathòlica esgleya,6 restant en ella sola lo divendres 

sanct la sancta fe crestiana.7 

Veureu encara com és font de misericòrdia regant de abundoses aygües de 

gràcies los estèrils camps de nostres consciències; y és verdadera metgesa donant 

                                                      
1 Escrivà: descriva c 
2 conforme: conforma c 
3 vixqués: visca c 
4 paraýs: paradis c 
5 de la: om. c 
6 esgleya: esglesia c 
7 crestiana: christiana c 
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complida sanitat a les enmalaltides ànimes que en lo sútzeu lit de ennegrides culpes 

estan detengudes; y és vida a d’aquells qui8 la orrible y eterna mort temen; y és 

dreta scala per a muntar9 de aquesta fonda vall de làgrimes en la excelsa altitut de10 

les celestials cadires; y és luminosa antorcha mostrant segur camí per a fugir dels 

tenebrosos vicis [2r]; y veureu en alguns miracles, continuats a la fi de cascun11 

capítol, com ha delliurat a12 moltes persones, axí en la vida com en la mort, de 

grans perills y congoxes. 

A vós, donchs, virtuosa senyora, que a d’aquesta13 alta y humil reyna de 

parahís14 teniu devoció grandíssima, tramet aquesta mia obra, perquè só cert que 

serà hun delitós verger per hon vostra mercé sovint pasejarà la sua devota pensa. 

 

Invocació a la sacratíssima verge Maria en lo principi de la obra 

A vós, font de pietat e clemència! A vós, tresorera de les divinals gràcies. A 

vós, trihunphant reyna de glòria, humilment suplique15 que desormegeu16 aquesta 

mia fexuga y pesada carn, la qual està fermada17 en los perillosos esculls18 de la 

mundana19 conversació, fent-me levar en alt ab ales de contemplació devota perquè 

puga volar per los florits prats de vostres gloriosos actes. 

O, luminosa estela! Entre tantes lums de gràcies com de cascun dia 

trameteu en aquesta enfosquida terra, no reste lo meu enteniment tenebrós, mas 

il· luminau-lo ab la lum de aquell [2v] gloriós ciri pasqual que per delliurar-nos de 

les infernals tenebres volgué cremar en l’alt mont de [Cal]vari. O, gloriós arbre, 

que les rahels de la vostra profunde humilitat han pujat fins a la celsitut del divinal 

conspecte! Donau al meu amarch sperit tan dolça fruyta de devoció que tot lo 

temps de la mia morta vida se nodreixca, fent-me contemplar ab delitós repòs 

davall la vostra gloriosa hombra com sou palma20 de les vèrgens, retgla dels 

prínceps, glòria de les viudes, alegria de les casades, victòria dels cristians, goig 

                                                      
8 qui: que c 
9 muntar: muntnr a 
10   de: om. a; de c 
11 cascun: cascu c 
12 a: om. c 
13 a d'aquesta: anaquesta c 
14 parahís: paradis c 
15 suplique: supplich c 
16 desormegeu: desperte c 
17 fermada: firmada c 
18 esculls: lochs c 
19 mundana: mundanal c 
20 palma: palau c 
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dels àngels, repòs de les ànimes, porta dels cels, exaltació dels apòstols, lahor dels 

martres,21 alegria dels confessors y salut de tots los pecadós22 miserables. Y puix 

sou guia dels enteniments peregrinants en lo camí de aquest món miserable, só 

entrat ab la fràgil barcha de mon entendre en la gran mar de vostra benaventurada 

vida, confiant que vós, tremuntana inmoble, omplint23 les veles de mon desig me 

guiareu fins al port de conclusió verdadera, fermant les ànchores de la mia sperança 

en la vostra gran misericòrdia, que·m donarà per nòlit de les mercaderies de vostres 

lahors glorioses los richs tresors de la eterna glòria. 

 

                                                      
21 martres: martyrs c 
22 pecadós: peccadors c 
23 omplint: ompliu c 



[3r] Comença la vida de la sacratíssima1 verge Maria ordenada per en Miquel 

Pereç, e primerament de la puríssima e inmaculada concepció. Capítol I2 

Per cobrar lo món, que l’enemich de natura humana se havia ocupat per 

occasió de la primera culpa, volgué l’etern rey devallar del cel en la terra per 

delliurar y rembre a tots de tan inich cativeri. Y, volent dispondre3 la sua 

benaventurada venguda, eternament elegí dins los retrets de la sua pensa la humil 

verge Maria per real y digne posada, dins la qual se pogués vestir de nostra carn 

mortal y pacible. E, acostant-se aquell benaventurat temps que de tal roba vestir se 

devia, essent lo gloriós Joachim en los alts monts de Judea en companyia dels seus 

pastors, qui los grans bestiars de fèrtils e abundants pastures nodrien, y la beneyta 

sent·Ana4 estava en Hierusalem, suplicant ab devota oració la divina magestat li 

donàs fruyt de generació perquè lo vergonyós nom de stèril pogués perdre, fon 

decretat per lo divinal consistori trametre hun àngel qui·ls manifestàs com la 

gloriosa sent·Ana5 concebria dins lo cast ventre una filla lo nom de la qual seria 

Maria, que seria6 reyna dels [3v] cels y de la terra y mare de aquell Déu Jesús qui 

havia rembre lo món ab lo tresor de la sua sanch preciosa; que axí com l’antiga 

Sarra lo vituperi de la esterilitat per temps de noranta anys sofert havia y parí a 

Ysach, al qual la benedicció de totes les gents fon promesa, y la estèril Rachel7 parí 

a Josef, qui8 fon senyor de Egipte, axí la stèril sent·Ana9 parria10 una11 filla de la 

qual lo fill de Déu havia de nàixer.12  

Hoïdes per lo justificat Joachim les paraules de l’àngel, la sua alegra pensa 

ensemps ab los passos a la ciutat de Hierusalem endreçava, y la honesta muller a 

rebre lo desigat marit caminava, de manera que, guiats per la veritat de les paraules 

de l’àngel, de la ciutat a la porta daurada s’encontraren. E, arribant los dos a la sua 

pròpia casa, passaren en devotes orations la major part d’aquella nit sancta, en la 

qual la gloriosa sent·Ana13 concebé la sua gloriossísima filla, mare de misericòrdia, 

la qual, tan prest com fon en lo seu sagrat cors la sancta ànima infusa, tingué do de 

                                                      
1 sacratíssima: gloriosa c 
2 Capítol I: om. c 
3 dispondre: effectuar y posar per obra c 
4 sent·Ana: sancta Anna c 
5 sent·Ana: sancta Anna c 
6 que seria: la qual sera c 
7 Raquel: Aquel c 
8 qui: que c 
9 sent·Ana: sancta Anna c 
10 parria: pari c 
11 una : a una c 
12 nàixer: naxer c 
13 sent·Ana: sancta Anna c 
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intel· ligència y de saviesa major que en aquesta vida present ha tengut alguna pura 

creatura. E, axí, dins lo cast ventre de la sua ínclita mare, contínuament en elevada 

contemplació estava, pensant en la bondat, potència, essència de son creador, Déu e 

senyor nostre; pensava en la perfeta obra dels cels, en la bellea14 e claredat del Sol 

e de la Luna, en la puritat e glòria dels àngels y en tot l’orde de les inferiors 

creatures. E, a[xí], contemplant en tan altes magnificències15 com Déu 

om[4r]nipotent havia obrades, compongué aquell gloriós càntich Magnificat anima 

mea Dominum, lo qual tingué tostemps scrit en lo libre de la sua gran memòria fins 

que en la visitació de senta16 Elisabet fon publicat per la sua sancta boca. 

O, gran y special privilegi, que hun cors tan chich tanquat dins lo ventre de 

la mare tingués tan gran saviesa, tan17 encesa lum de gràcia, tan gran perfecció de 

virtuts maravelloses, essent preciós vexell pus dispost a rebre majors beneficis y 

gràcies que tot lo gran vogi18 dels cels y de la terra! Parlava sovint ab los àngels y 

senyaladament ab lo seu àngel custodi, los quals dels regnes dels cels y dels seus 

excel·lents órdens grans maravelles li comptaven, obrint-li molts dels sagellats 

secrets de la Trinitat inmensa e19 revelant-li en diversos col· loquis lo significat de 

les sagrades scriptures. 

Fon sens la taqua del peccat original concebuda aquesta perfeta senyora, y 

era molta rahó que aquell sagrat vexell obrat per mans de Déu lo pare, dins lo qual 

havia de ésser estojada nou mesos la medecina de nostres cruels nafres, no devia 

ésser taquat per alguna original sutzura; ni devia ésser enfosquida per les tenebres 

del peccat original aquesta gloriosa lum de nostra fe,20 la qual jamés pogué21 

apagar-se per lo terrible vent de affanyoses persecucions en l’alt22 mont de Calvari; 

ni devia ésser filla de peccat aquella que havia ésser creada per a ésser mare de 

gràcia, la qual fon figurada23 per lo vexell nou del profeta Elizeu per fer cosa nova, 

ço és, per [4v] endolcir e sanar ab Jesús, vera24 sal, les aygües verinoses e 

amargues25 de la carn humana; que l’universal creador, ans que de nostre pare 

                                                      
14 bellea: bellesa c 
15 magnificències: manificencies c 
16 senta: sancia c 
17 tan: tant c 
18 vogi: goig c 
19 e: om. c 
20 fe: sancta fe c 
21 pogué: pugue c 
22 l'alt: lo alt c 
23 figurada: figurada e significada c 
24 vera: que es vera c 
25 amargues: molt amargues c 
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Adam en los camps de Domàs26 hagués creat la bella figura, la elegí dins los retrets 

de la sua pensa per mare, tenint-la tostemps davall lo mantó de la sua protecció 

guardada, perquè en ella, tan27 pura y neta creatura, no caygués la taqua de la 

original legea, lo que fon figurat [en] Genesis, XXXXII 28 capitulo: que axí com per 

la gran fam tota la terra de Egipte fon per temps de set anys al rey Farahó tributària, 

sols la terra dels sacerdots fon per special privilegi preservada; axí, per la gran fam 

de gràcies que tot lo món comprenia, foren tots los hòmens al cruel rey de tenebres 

tributaris, sols la gloriosa verge Maria, que de sacerdotal línea devallava, fon per 

special privilegi contínuament exempta. E si Déu omnipotent, fill seu, per al seu29 

cors mort elegí sepulcre sens alguna corrupció ni pudor, en lo qual algú no era estat 

soterrat, fon justa cosa que, per al seu cors viu, haja elet casa lo ventre inmaculat de 

tan gloriosa mare, en lo qual alguna infecció de peccat jamés hagués pres posada. 

E, axí, per lo celestial spós li podien ésser dites aquelles paraules (Canticorum, 

IIII): ‘ Pulcra es amica mea et macula non est in te’. i 

Prova’s per moltes auctoritats, per moltes rahons e miracles, que la gloriosa 

verge Maria és estada de la culpa del pec[5r]cat original exempta. Per auctoritat 

senyaladament [de]l gloriós sent Agostí en hun sermó de la anuncia[ci]ó, dient: 

‘Quid dulcius, fratres, quid jocundus, quid salubrius quod? de virgine loqui, de 

virgine predicare, et ipsam in omnibus sequi. Hec est redemptio nostra, salus, 

espes, refugium et auxilium nostrum. Hec est que fuit in utero matris absquem 

originali peccato concepta et generata’, volent dir: ‘No y ha alguna cosa tan dolça, 

tan alegra, ni tan contenta als qui estam30 en aquesta fonda vall de misèria, com 

parlar de la sacratíssima verge Maria y seguir les sues sanctes e sagrades obres, en 

qui stà la redemptió, la salut, la vida, la sperança y lo refugi de nosaltres, 

peccadós31 miserables; la qual és estada dins lo sagrat ventre de sa mare sens la 

legea del peccat original engendrada y concebuda’. 

Lo gran doctor sent Agostí aquestes paraules devotament conferma: ‘O, 

mater Domini, sicut in prima femina abundavit delictum, ita in te superabundavit 

omnis plenitudo gracie et ideo super omnes ignara delicti’, e vol dir: ‘O, Mare de 

Déu gloriosa! Axí com en la primera dona fon abundància de peccat, axí en vós, 

gloriossísima e benaventurada verge, és sobreabundància de plenitud de gràcies, 

per hon sobre totes les dones sou estada sens la taqua de l’original peccat 

                                                      
26 Domàs: Damas c 
27 tan: tant c 
28 XXXXII: ·xlii · c 
29 seu: om. c 
30 estan: estam c 
31 peccadós: peccadors c 
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concebuda’. Lo gran y famós Orígenes aque[st]a veritat ha escrit en estil de 

semblant manera: [5v] ‘Virgo Maria, nequem serpentis persuasione decepta 

nequem eius venenosis afflatibus infecta’, volent dir: ‘O, benaventurada verge 

Maria! ni per la enganosa astúcia de la serp que temptà a nostra mare Eva fos 

enganada, ni del verinós y mortal alé de aquella jamés sou estada infecta’. Lo 

gloriós il·luminador de nostra Sgleya32 sent33 Ambròs no ha callat la veritat de tal 

sentència: ‘Hec est virga in qua nec nodus34 originalis, nec cortex venialis culpe 

fuit’: ii ‘Aquesta és la dreta verga produïda de la rahel de Jassé,35 en la qual algun 

nu36 de peccat original ni alguna37 escorça de peccat venial jamés és estada 

trobada’. Lo fundador de nostra fe Déu38 Jesús, salvador nostre, les damunt dites 

auctoritats gloriosament conferma dient per boca del profeta Ysaÿes: ‘Quid potui 

facere vinee mee quod non feci? Nunquid abreviata et facta est parvula manus 

meam ut non possim redimere, aut non est39 in me virtus ad liberandum’, iii  dient: 

‘Què he pogut fer per40 la mia vinya, que és la mia mare sacratíssima,41 que no u42 

haja fet? Puix la mia mà no s’és feta més chiqua ni la virtut43 de la mia potèntia se 

és apoquida per a delliurar-la de la original legea’.44  

Prova’s per rahons la gloriosa verge Maria no ésser en peccat original 

concebuda, que, si miram en lo luminós espill de la sagrada escriptura, veurem 

manifestament que Déu omnipotent, que devia ésser fill de la sacratíssima verge 

Maria, de la culpa de Adam, nostre primer [6r] pare, la féu delliure, perquè ans que 

declaràs la ley del peccat malahint a Sathanàs diu: ‘Ipsa conteret caput tuum’, iv les 

quals paraules no foren dites de la bellíssima Sarra, ni de la fecunda Lia, ni de la 

graciosa45 Rachel, ni de la devotíssima Anna, ni de la sàvia Abigail, ni de la casta 

Susanna, ni de alguna sancta46 dona, mas47 foren dites de la humil verge Maria, 

lavors esdevenidora mare sua; d’on48 clarament se mostra que ella de l’enemich de 

                                                      
32 Sgleya: esglesia c 
33 sent: sanct c 
34 nodus: natus c 
35 Jassé: jesse c 
36 nu: nuu c 
37 alguna: om. c 
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39 est: sit c 
40 per: a c 
41 sacratíssima: om. c 
42 u: om. c 
43 virtut: mia virtut c 
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46 sancta: altra c 
47 mas: mes c 
48 d'on: De on c 
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natura humana jamés seria cativa, ans contínuament sobre aquell49 poderosa 

senyoria tendria; que lo universal rey, qui50 ha volgut per especial privilegi a51 Elies 

y Enoch contra la comuna ley de morir coservar fins a la fi del món la vida, ha 

volgut per especial privilegi contra la comuna ley del peccat original guardar la sua 

beneyta mare, que les tenebres de la original nit del dia de la sua luminosa gràcia 

hun sols52 moment no l’apartassen; que axí com les aygües del general diluvi tan 

altament muntaren que totes les muntanyes atengueren exceptat lo paradís terrenal, 

axí les aygües del diluvi del53 peccat original totes les creatures atengueren 

exceptat aquest gloriós parahís,54 sacratíssima verge Maria. E si lo gran propheta 

Iheremies y lo gloriós sent55 Johan Babtista ans de venir a la lum de aquest56 

enfosquit món foren santificats rebent la lum de gràcia, què podem creure de la 

mare de les gràcies sinó que tostemps [6v] sia estada en gràcia? 

Y manifestament se mostra que, essent aquesta excelsa princessa la més 

bella figura que per lo eternal pintor jamés sia estada pinta[da], no solament per 

algú pogué ésser may cobejada, mas encara matava los mals desigs en aquells qui 

la miraven, declarant que la sua sagrada carn no tenia la infecció de les altres, per 

on la Sglésia sancta la compara a la mirra, que no comporta los vérmens, e li canta 

per la sua olor maravellosa: ‘Sicut balsamum non mixtum odor meus’.v E, si nostre 

senyor Déu per mostrar la dignitat del poble de Israel lo guardà de les aygües de la 

mar Roga conservant-li quaranta anys sens alguna lesió les vestidures, era gran 

rahó que guardàs de les aygües de la general culpa la sua mare beneyta per la 

dignitat57 de la sua maternitat gloriosa. 

Prova’s per miracles la gloriosa verge Maria no ésser estada en la culpa del 

peccat original compresa.58 Lig-se de un bisbe qui navegant ab suau e tranquil· le59 

vent en una gran nau començà a parlar ab alguns de la fusta de la concepció de 

aquesta alta reyna de glòria, volent provar aquella ésser estada en les tenebres del 

peccat original concebuda; de continent se mogué tan gran tempestat e vàlida 

fortuna que, rompudes les anthenes e arbre de la fusta de punt en punt, d’ésser 

                                                      
49 aquell: aquella c 
50 qui: que c 
51 a: om. c 
52 sols: sol c 
53 del: de c 
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58  compresa: compresa. Miracle. c 
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negats speraven, mas lo discret bisbe, conexent la occasió de tan spantable fortuna, 

recorregué a la stela de la mar, port de salut, mare de m[ise][7r]ricòrdia, supplicant 

la sua alta magestat que, si del [p]erill en què staven los delliurava, que ell colria60 

e pricaria61 la festa de la sua concepció puríssima e inmaculada. Acabades aquestes 

paraules cessà la fortuna y, ab pròsper vent, acabaren son desijat viatge.62 

Lig-se de hun frare que, havent un jorn pricat63 contra tan puríssima 

concepció, acostant-se aprés64 a l’altar per dir missa, la imatge de la gloriosa verge 

Maria li voltà la cara de manera que65 ell, confús y conexent la sua gran culpa, votà 

de pricar66 y tenir67 la opinió68 verdadera. 

Lig-se encara de un canonge qui,69 essent caygut en hun fondo riu y essent 

tres dies anat per aquelles corrents aygües reclamant tostemps la reyna dels cels y 

de la terra, trobant-se aprés miraculosament [a la] riba del riu, se agenollà cridant 

ab altes veus: «O, mare de pietat! O, font de consolació! Quines gràcies vos 

retribuiré70 de aquest tan gran benefici com he ara aconseguit per les mans de 

vostra gran misericòrdia?» Hoý una veu que li dix: «Celebraràs, pricaràs71 y colràs 

la festa de la mia concepció puríssima e inmaculada». 

E axí moltes auctoritats, moltes rahons y miracles dir se porien, que tots 

manifestament declaren la sacratíssima verge Maria no ésser stada en les tenebres 

del72 peccat original concebuda, per hon ella, puríssima senyora, podia cantar hun 

novell càntich: ‘Sine iniquitatibus concepta sum et sine peccato con[7v]cepit me 

mater mea’.vi 

 

Oratió 

O, sacratíssima verge Maria, vexell pur y n[et] sens màcula ni taqua alguna 

de peccat original, venial ni mortal! Merexca73 yo per la vostra inmaculada e 

                                                      
60  colria: corria c 
61   pricaria: preycaria c 
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puríssima concepcció que dins la mia pensa no conceba sinó aquelles coses que a la 

divina magestat són plahents74 y acceptes, puix vós, qui75 sou pura e neta de tota 

màcula, no voleu76 que la mia ànima per les sútzies taques77 dels vils peccats sia 

ennegrida. E si yo passant los divinals manaments cauré en les aygües de 

innumerables culpes, que les mans de la vostra pietat e misericòrdia de tan gran 

perill me delliuren; y vós, advocada dels peccadós78 y mare de puritat, puix de la 

maledicció de peccat original vos confesse79 exempta, feu que no sia yo privat de la 

benedicció del beneyt fruyt del vostre santíssim ventre, armant la mia defallida 

ànima de les armes de humilitat verdadera, perquè ab la piadosa defensa de tan 

sanct adjutori pugua yo l’enemich dimoni vençre.80 Amén.81 

 

                                                      
74 plahent: plasent c 
75 qui: que c 
76 no voleu: vullau c 
77 taques: tacas c 
78 peccadós: peccadors c 
79 confesse: confes c 
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81 Amén: om. c 



De la nativitat1 de la gloriosa2 verge Maria. Capítol II3 

No és la4 enfosquida Terra per la naxença5 del Sol tan prest il·luminada 

com aquesta gloriosa senyora en la sua nativitat ha [8r] il· luminat la escura vida 

dels hòmens, essent luminós estel de l’alba portant alegra embaixada de la presta 

venguda del clar sol de justícia Déu Jesús, salvador nostre. E, axí com la reyna de 

Sabba vingué en Hierusalem a6 veure lo rey Salamó, axí la gran reyna de parahís7 

vingué en lo món no solament per veure lo verdader Salamó, Jesús, mas per poder-

lo maravellosament parir e concebre. Y los sancts àngels, mirant tan gloriosa 

naxença,8 deyen (Canticorum VI): ‘ Que est ista que progreditur quasi aurora 

consurgens ut9 luna electa ut sol?’,vii volent dir: ‘Qui10 és aquesta que naix en lo 

enfosquit món axí com a resplandent e luminosa alba?’. A les quals paraules fon 

respost en semblant manera: «Aquesta és aquella que ha d’ésser11 mare de Déu, 

reyna dels cels, senyora del [món] y porta excel·lent de la ciutat de glòria». Fon 

pròpiament nomenada alba la sacratíssima verge Maria que, axí com l’alba és fi de 

la nit e principi del dia, axí aquesta gloriosa senyora en la sua nativitat fon terme e 

fi de la scura nit de ignorància y principi e començ del clar dia de salut verdadera.  

Mirant en esperit lo gran Moysés que la gloriosa verge Maria havia de 

nàixer per a subvenir, ajudar y socórrer als peccadós12 miserables, tan13 granment la 

amava que, per donar-li alguna gran lahor, volgué al paradís terrenal acomparar-la, 

y perquè no dubtava de la sua gloriosa naixença, mirant-la ja quasi fora de l’estèril 

ventre de la beneyta sent·Ana14 dix: ‘Plantavit Dominus [8v] paradisum voluptatis 

a principio’,viii  y en lo mig de aquest parahís15 havia d’ésser plantat l’arbre de vida, 

les fulles del qual havien de sanar los malalts, la olor havia resucitar16 los morts, la 

sabor, endolcir los amarchs y la vista portar als benaventurats àngels incomparable 

                                                      
1 nativitat: sanctissima nativitat c 
2 gloriosa: gloriosissima c 
3 Capítol II: om. c 
4 la: om. c 
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6 a: per c 
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10 Qui: que c 
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15 parahís: paradis c 
16 resucitar: de resuscitar c 
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alegria. E, axí com del paraís17 terrenal naix una font que en quatre grans rius 

s’escampa, axí de aquest gloriós paraís,18 sacratíssima verge Maria, naix 

l’abundosa font de gràcies escampant-se en quatre grans rius que tota l’abitable 

terra abundosament reguen: la hu dels quals als devots contemplatius decorre, 

donant-los gràcia de perseverar en les oracions devotes; lo segon als actius diriva, 

donant-los gràcia de humilment soferir19 los enujosos treballs que aque[st]a 

treballosa vida porta; lo tercer als prelats [ap]lega, [do]nant-los gràcia com a bons 

pa[st]ors ab lo bastó de sancta doctrina regir les acomanades ovelles; lo quart als 

súbdits devalla, donant-los gràcia de voluntàriament obehir les coses que·ls són per 

lurs superiors manades. Y és estat aquest gloriós parahís20 terrenal granment 

ennoblit per lo dolç cant de diversos ocells21 que són estats los sancts profetes, qui 

han cantat innumerables laors de la sua dignitat maravellosa. És estada delitós 

objecte de tota natura angèlica e humana, lo qual sens terrible ira y malícia mirar 

no poden los mals àngels cayguts per supèrbia de les celestials cadires. 

Naixqué ab tan special privilegi que may la sua incomparable bellea22 

pogué per algú ésser cobejada, ans los mals desigs en pura honestat convertia; e, 

tenint ús [de] [9r] rahó en perfecció excelsa, axí laugerament y areglada se movia 

dins lo cast ventre de la mare que poch affany donà la sua naixença a la gloriosa 

sent·Ana.23 E, axí com la coloma exint de l’archa de Nohé portà seguretat a tot lo 

món del general diluvi, axí ella, sinple e humil coloma, portà seguretat e alegria 

exint del ventre cast de la gloriosa sent·Ana;24 que axí com ans de la creació del 

material Sol espeses tenebres tota la universal Terra cobrien, en les quals los 

hòmens en gran penalitat vixqueren25 si per lo universal creador la lum no fos 

creada, quant dix (Genesis, I): ‘Fiat lux et facta est lux’, ix axí, ans de la nativitat de 

aquesta resplandent lum, sacratíssima verge Maria, tots los hòmens en escures 

tenebres de enfosquides culpes vivien, per hon ab gran escuredat en lo baix infern 

devallaven; y perquè los del lim ab gran penalitat eren priv[ats] de la visió divina, 

la venguda en lo món de aquesta preclaríssima lum desijaven dient les paraules del 

profeta Zacharies: ‘Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent’.x E, 

axí, Déu omnipotent, volent satisfer al desig de aquells qui ab tan devota affecció 

                                                      
17 paraís: paradis c 
18 paraís: paradis c 
19 soferir: soffrir c 
20 parahís: paradis c 
21 ocells: aucells c 
22 bellea: bellesa c 
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24 sent·Ana: sancta Anna c 
25 vixqueren: visqueren c 
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lo26 suplicaven, dix ‘Fiat lux’ quant tramés lo gloriós sent27 Gabriel a Joachim e 

sent·Ana28 per denunciar la concepció de lum tan gloriosa, la qual en la sua 

nativitat mostrà maravellosa resplandor,29 il·luminant lo món, resplandint en lo cel 

y penetrant fins a l’enfosquit y fondo centre.  

És estada, donchs, aquesta sua excel· lent nativitat per als cels, per30 al món 

y per als profundes31 lims dels sancts pares rahó de molta alegria. Alegraren-se los 

cels, puix Déu, lo pare, [9v] mostrà gran goig per ésser venguda en lo32 món 

aquella perfeta donzella a qui lo rich tresor, fill33 seu, acomanar podia; mostrà gran 

goig lo fill, perquè gran temps havia que tan estimada mare tenir desijava; mostrà 

gran goig l’Esperit Sant, mirant tan maravellós temple sens alguna infecció de 

peccat en lo qual devallar e abitar devia.  

Alegraren-se los àngels, esperant que per ella se poblarien aquelles altes 

cadires que romanien buydes per la elevada supèrbia de l’inich Lucifer, per hon 

totes les celestials cherarchies34 cantaven:35 ‘Gaudeamus omnes in domino diem 

festum celebrantes sub honore virginis Marie’.xi Allegrà’s lo món, que essent tots 

los hòmens en general cativeri encorreguts per occasió de la primera culpa, 

[esp]eraven que aquesta victoriosa Judich al terrible Satan, que sobre tots tan gran 

senyoria tenia, que en deu mil parts lo cap li desfera,36 per què la militant Esgleya37 

canta: ‘Nativitas tua Dei genitrix gaudium anunciavit universo mundo’.xii 

Alegraren-se los trists lims dels sancts pares, que tots los patriarches38 y profetes, 

qui39 staven cechs sens fruyt de glòria, esperaven40 molt prest ésser regats per 

aquesta abundosa font de misericòrdia y florir ab goig inefable en los verts prats de 

l’etern e perdurable regne, per hon tots feren aquella maravellosa antífena:41 

‘Benedicta tu, filia, a Domino quia per te fructum vite comunicamus’,42 volent dir: 

                                                      
26 lo: om. c 
27 sent: archangel sanct c 
28 sent·Ana: a sancta Anna c 
29 maravellosa resplandor: resplandor maravellosa c 
30 per: e per c 
31 profundes: profundos c 
32 en lo: al c 
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39 qui: que c 
40 esperaven: y sperauen c 
41 antífena: antiphona c 
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‘O, filla, beneyta siau vós de nostre senyor Déu, car per vós és estat lo dolç fruy[t] 

[10r] de vida comunicat a nosaltres’; los quals patriarches43 y profetes, quant algú 

per mort corporal en lo fondo lim devallava, tantost de aquesta gloriosa infanta ab 

alegra voluntat demanaven. E axí, quant lo benaventurat Joachim arribà hon44 ells 

estaven, Adam y tots los altres patriarches45 y profetes,46 honor y reverència gran li 

presentaren, pensant que era pare de aquella per qui ells d’esta47 escura e trista 

presó havien ésser delliures. 

Naixqué tota bella, que totes les naturals forces del cel a enbellir la sua 

estrema bellea48 s’esforçaven, tenint entregament49 totes les perfeccions que tots los 

altres sancts particularment tenen. E axí ella, mirant-se de tan gran benaventura50 

ennoblida diu51 (Ecclesiastici XXIIII) 52: ‘In me omnis gracie,53 vite et veritatis’,xiii  

perquè no li ha fallit ni la54 puritat dels àngels ni la fe dels patriarches,55 ni la 

[sci]ència dels profetes, ni lo zel dels apòstols, ni la paciència dels martres,56 ni la 

discreció dels confessors, ni la humilitat de les devotes vèrgens. E axí nostre senyor 

Déu la féu major de totes les humanes creatures, major de tots los àngels, subjugant 

a la sua gran potència tot lo poder dels prínceps de tenebres.  

De aquesta gloriosa senyora, mare y advocada nostra, fon lo nom Maria, 

que vol dir estela de la mar, los raigs de la qual han il· luminat lo món, han 

resplandit en lo cel y han penetrat lo diàmetre57 de la Terra fins al58 miserable 

carçre59 dels exellatspares. Ella als navegants en la mar de aquesta treballosa vida 

dels cruels vents de temptacions60 y dels perillosos esculls de tribulacions 

segurament del[10v]liura, y los qui la nau de la treballada61 pensa per les grans 

ones de supèrbia, avarícia e altres peccats e vicis tenen combatuda, alçant los ulls a 

                                                      
43 patriarches: patriarchas c 
44 hon: ahon c 
45 patriarches: patriarchas c 
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d’aquesta62 luminosa estela lo port de reposada63 vida atenyen. Vol dir aquest nom, 

Maria, mar, en la qual tots los rius de gràcies,64 que particularment han tengut tots 

los sancts gloriosos, són entrats complidament en ella. Vol dir encara aquest gloriós 

nom, Maria, senyora, perquè ella65 senyoreja los cels, lo món y los inferns terribles, 

que de aquest benaventurat nom ab temerosa por66 fugen cuytats los grans capitans 

del cruel rey de supèrbia.  

Fon figurada aquesta gloriosa verge Maria en Maria, germana de Moysés y 

del gran sacerdot Aron,67 la qual en lo pasatge de la mar Roja cantà ab inefable68 

goig: ‘Cantemus Domino gloriose’; xiv y aquesta sa[cr]a[t]íssima verge Maria, no 

solament mare, mas germa[na] per effecte e natura del gran sacerdot Jesús, havent 

passat la mar Roga de la passió del seu amat fill, conexent per la mort de aquell la 

nostra mort ésser morta y en la resurecció de aquell lo enemich de natura humana 

ésser desterrat y vençut, per alegria69 de nostra libertat cobrada canta a Déu 

omnipotent innumerables lahors e gràcies. 

Aquest gloriós nom, Maria, és compost de cinch letres: per la primera, que 

és m, és entés que és mare de misericòrdia; per la segona, que és a, archa dels 

tresors divinals; per la tercera,70 que és r, reyna dels cels; per la quarta, que és i, 

il· luminadora de les escures penses; per la quinta, que és a, advocada dels 

pecadós.71 Aquest gloriós nom, Maria, és de tanta suavitat e dolçor que los trists 

gra[n]ment72 aconsola y alegra, los malalts y cansats recrea, [11r] los errants y 

descaminats als drets camins de salvació segurament aporta, confortant ab la sua 

dolça benignitat los miserables pecadors perquè no·s desesperen. O, maravellós 

nom de Maria! O, nom delitable! O, nom ple de alts e profundes73 misteris! O, nom 

gloriós, ans de la creació del món escrit en lo libre de la divina saviesa! Y perquè 

jamés de nostres greus peccats perdó podem atényer sinó per mijà de la gloriosa 

verge Maria, invoquem en aquest perillós camí de nostra morta vida lo seu nom 

sacratíssim;74 nomenem-lo, amem-lo y en totes les nostres tribulacions y 
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congoxes75 reclamem aquell76 que sia en ajuda y defensa de nosaltres, pecadós77 

miserables. 

Aquesta gloriosa Maria és aquella dona que ab lo peu de la sua profunda 

humilitat ha trencat lo cap a la verinosa serp que temptà a nostra mare Eva. Aquesta 

és la verdadera lum de la qual és nat lo clar sol de ju[stícia]. Aquesta és aquella 

beneyta archa de Nohé de fusts inputribles, fabricada per lo verdader Nohé, Jesús, 

salvador nostre. Aquesta és aquella beneyta Sarra, princessa no solament dels 

hòmens, mas de tota la celestial milícia, de la qual lo verdader Ysach, Jesús, alegria 

de la generació humana, havia de nàxer.78 Aquesta és aquella santa Rabeca,79 que a 

tots los elets batallants contra l’enemich dimoni la paternal benedicció a80 

procurada. Aquesta és aquella beneyta escala per la qual véu Jacob que 

innumerables àngels muntaven y devallaven. Aquesta és aquella beneyta Rachel, la 

bellea81 de la qual cobejant nostre senyor Déu, devallà en ella per pendre carn 

humana. Aquesta és aquella benaventurada Rachel que ha parit al verdader Josef, 

qui no solament fon príncep e senyor de la província de Egipte, mas82 rey y senyor 

dels àngels [11r] y de totes les universals creatures. Aquesta83 és aquell gran e 

maravellós temple ab innumerables columpnes y pintures, en lo edifici e fàbrica84 

del qual jamés alguna remor de martell ni de serra fon hoïda, que en la concepció 

del seu gloriós fill nenguna cosa de operació humana y fon sentida, mas en lo 

silenci de l’Sperit Sanct fon tan85 perfeta obra acabada. Aquesta és aquella alta 

muntanya de perfecció de la qual sens mans de operació humana fon tallada la 

pedra eleta86 Jesús, salvador nostre. 

Aquesta és aquella beneyta87 porta de Ezechiel, per la qual lo gran rey dels 

cels entrava y exia,88 romanint89 eternament tanquada, perquè ans del part, en90 lo 

part y aprés, fon la porta de la sua virginitat sagellada.  
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Per ella som portats de les tenebres91 a la lum; de la mort, a la vida; del92 

plor,93 a les [rialles]; de la tristor, al goig; de la terra, al cel; de la servitu[t], a la 

libertat; de la pena, a la glòria; de la boca de l’infernat94 drach, al si de l’etern y 

misericordiós pare. No sens causa, donchs, lo nom de aquesta alta reyna95 de 

parahís96 fon Maria, lo qual no per voluntat de97 sos parents li fon inposat, mas98 

perquè la divina disposició axí u ordenava, perquè en aquell no solament l’altitut de 

les sues maravelloses virtuts, mas99 la nostra guia, ajuda100 y endreça fos 

complidament manifestada. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, antorcha luminosa il· luminant101 les escures 

tenebres del102 món miserable! Puix en la vostra sancta103 nativitat sou estada 

resplandent alba portant nova de la presta ven[12r]guda del clar y etern104 dia, fill 

vostre, il·luminau, luminosa senyora, la mia escura pensa bandejant del meu 

ennegrit cor los tenebrosos vicis. Y puix tinga la vostra lum dins la lanterna del 

meu cor estojada, feu-me tancar, senyora gloriosa, les finestres dels cinch senys 

corporals, perquè mort de peccats per aquelles dins la mia ànima no puga atényer 

entrada. Feu rosar, senyora piadosa, per vostres mèrits sobre l’estèril camp de la 

mia consciència lo ros de la divina gràcia, y feu-me sembrar lavor de virtuoses 

obres, perquè en los alts cels pugua collir lo preciós fruyt de la eterna y 

benaventurada vida. Amén.  

 

Miracle 

En lo regne de França hun rich e poderós compte, per la gran devoció que a 
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la sacratíssima verge Maria tenia, edifficà un [devot]105 monestir, fent cascun any 

de la nativitat de la reyna dels cels solempnitat de alegra festa. Mirant los frares de 

aquell106 monestir que aquest compte ab hun duch que ab ell partia terme en 

continua guerra estava,107 moguts de amor e caritat, les encesses flames de lur 

antigua discòrdia apagar deliberaren. E, axí, contractaren que als mollons hon se 

partien los térmens lo duch y lo compte parlasen,108 confiant que restarien 

verdadés109 amichs ajustats ab vincle de santa pau y treva. Y, ab tot que110 lo 

compte recelàs de la maldat del duch, son adversari, partí per anar al loch hon111 lo 

terme se partia; al qual lo112 duch, acompanyat de gent d’armes, feu enganosament 

pendre y, portant-lo en hun castell en scura y fort presó ligat ab grillons y cadenes 

lo féu [12v] metre, no donant-li alguna altra vianda sinó pa e aygua per a 

sustentació de la sua cativada persona. Mas lo devot compte contínuament a la 

reyna de parahís113 devotament reclamava, suplicant la sua magestat que de tan114 

cruel e fort presó lo volgués fer delliure. Venguda la festa de la Nativitat de la 

gloriosa verge Maria, ab grans plors y sospirs lo devot compte lamentava, dient que 

en semblant jorn acostumava fer solempne y noble festa. E axí, essent en aquesta 

dolorosa115 lamentació, súbitament huna resplandent lum lo pres, ferrat com estava, 

il posà en alegra libertat en la sua abitació e senyoria; lo qual, ans116 que·s 

desferràs, convocats los devots frares y tot lo seu amat poble, manifestà lo gran 

miracle que en aquella hora la reyna de parahís117 en ell obrat havia, y tots 

ensemps, lohant y magnificant tan alta senyora, [anare]n al devot monestir on118 lo 

compte, axí com acostumat havia, féu solempne y alegra festa de la Nativitat de la 

reyna de glòria. 
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107 estava: stavan c 
108 parlasen: ensemps parlassen c 
109 verdadés: verdaders c 
110 que: lo que c 
111 hon: ahon c 
112 al qual lo: lo qual c 
113 parahís: paradis c 
114 tan: tant c 
115 dolorosa: om. c 
116 ans: abans c 
117 parahís: paradis c 
118 on: ahon c 



Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a servir lo1 temple. 

Capítol2 III 

Era de edat de tres anys la gloriosa verge Maria quant los benaventurats 

Joachim e sent·Ana3 al temple de Hierusalem la portaren. Y, arribant als quinze 

grahons que al devot temple segura entrada donaven, muntà sens ajuda alguna, 

significant que ja era mentalment pujada als quinze graons de perfecció significats4 

per aquells quinze salmps5 que per los sacerdots eren dits a les que al sant temple 

muntaven. Y, oferint ab humil reverència sobre l’altar la acostumada [13r] offerta, 

rahonaren los parents al sacerdot del temple la inefable santedat de aquesta 

excel·lent infanta, dient com quasi tota la nit en devotes oracions6 despenia; amava 

les coses sperituals7 y eternes8 y les mundanes y baxes9 desestimava; era humil, 

pacient e misericordiosa10 y de castedat granment amadora; a totes les gents 

ensenyava justes y santes doctrines; als freturosos pobres,11 per amor de nostre 

senyor Déu, grans12 caritats donava; als vells reverentment honrava; y als jóvens, 

degudament reveria,13 dels posats en congoxa piadosament condolent-se. 

Hoïnt lo gran sacerdot y los ministres del temple de aquesta il· lustríssima 

infanta tan14 altes maravelles, respongueren que Déu omnipotent a Joachim y 

sent·Ana15 de maravellós y preciós fruyt vesitats16 los havia, y que eren molt 

alegres que en lo sant temple ab les altres vèrgens, filles de barons e altres grans 

hòmens, servís la magestat divina. [Hoï]des per lo sanct Joachim y sent·Ana17 

rahons tan alegres, plens de l’Sperit18 Sant, en presència de aquells qui19 ab ells 

staven semblants paraules digueren: «O, senyor Déu, clement y misericorde,20 qui21 
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haveu inclinat les orelles de la vostra misericòrdia a les nostres humils pregàries y 

haveu volgut visitar-nos de tan noble22 e gloriosa visita amollint lo cor de aquells 

que murmurant23 contra nosaltres estèrils nos publicaven, e ara som nomenats de 

Israel exaltació e solempne alegria! Gràcies vos fem, Senyor, per aquest do de tan 

incomparable estima, del qual la humana jeneració eternament ne serà loada». 

Dites aquestes paraules, de Hierusalem en Natzaret alegrament tornaren, y 

romàs la gloriosa infanta en lo sant temple tenint aquesta ordenada regla: que de 

matí fins a hora de tèrcia devotament orava, y de tèrcia fins a ora de sexta en [13v] 

texir e obrar se occupava, e ha ora de nona a la devota oració retornava fins que lo 

gloriós sent24 Gabriel li aparexia,25 perquè en lo seu dinar per mans de aquell fos 

servida; e, aprés de haver menjat, en alta contemplació fins a mija nit estava, 

posant-se aprés a dormir, en lo qual dormir jamés perdé l’ús26 de l’enteniment ni 

del franch arbitre, ni los grans delits27 de la contemplació devota, meritant28 per tan 

especial privilegi en tots los actes que obrava; y perquè contínuament a Déu 

omnipotent lohava, podia dir aquell gloriós parlar del salmista: ‘Benedicam 

Dominum in omni tempore sempre laus in29 ore meo’.xv E axí, perseverant en 

aquest areglat30 orde, vellava, orava y31 texia32 sens jamés ésser vista hun punt33 

ociosa, ni jamés de la sua sancta boca ixqueren altres paraules sinó virtuoses y 

sanctes, amonestant graciosament en la divina ley als altres;34 may vanament se 

reya, ans35 tostemps humilment e devota lo seu creador loava. E axí, perseverant en 

tan sanctes obres en la companyia de les altres vèrgens, ampliava e crexia de cada 

dia la fama de les virtuts innumerables, de tal manera que venia tot lo poble a veure 

aquesta gloriosa donzella, mirant que era hun delitós verger on les plantes e fruyts 

de totes les36 virtuts maravellosament florien regat de la celestial font, puix los set 

dons de l’Sperit Sanct la sua benaventurada vida ordenaven;37 en lo qual verger no 
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23 murmurant: murmuran c 
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25 aparexia: apareixia c 
26 l'ús: us c 
27 delits: delectes c 
28 meritant: mirant c 
29 in: eius in c 
30 areglat: reglat c 
31 y: om. c 
32 texia: teixia c 
33 hun punt: om. c 
34 als altres: […]es a; als altres c 
35 ans: mes c 
36 les: om. c 
37 ordenaven: ordenaren c 



323 
 

y havia alguns arbres inútils, ni herbes amargues; no y havia elevats salzes de 

supèrbia, ni spinosos carts de avarícia, ni ortigues de luxúria, ni roures de gola, ni 

veces de enveja, ni lapaces38 de perea;39 mas40 havia-y cedres de l’alta41 

contem[14r]plació,42 ciprés de odorífera fama, suaus roses de humil paciència, 

oliveres de gran misericòrdia, platanus verts de fe verdadera, bàlsem de humilitat 

profunda e43 altres innumerables arbres produhints fruyts de beatitut eterna. 

Maravellaven-se los qui44 la veyen del seu subtil e clar ingeni, de l’obrar, 

del45 texir, del cosir y de altres obres que per al sanct temple de les sues sagrades 

mans obrava. Y, sobretot, se maravellaven de la profunde46 y alta intel· ligència que 

de les sanctes scriptures tenia, tenint dins los archius de la sua gran memòria lo 

Testament Vell, los libres dels profetes de David y47 de Salomó, legint sovint 

aquells devots passos que de la incarnació e adveniment del Fill de Déu rahonaven, 

los quals, desijosa de la salut de l’humanal linatge, devotament besava; y moltes 

vegades, legint aquell parlar del [profeta] Ysaÿes, que una verge lo salvador del 

món concebria e parria, de ardent caritat encesa se agenollava supplicant a48 la 

divina bondant que li fes gràcia de fer-la serventa de aquella benaventurada verge 

de qui49 lo fill de Déu havia de nàxer.50 No poria rahonar alguna humana lengua51 

ab quant ardent desig, ab quants sospirs de oració devota,52 a Déu suplicava que 

volgués trametre lo seu benaventurat53 fill a pendre carn humana, la qual oració 

contínuament davant lo trihunphant consistori de la Trinitat sancta54 se presentava.  

E axí, aquesta sacratíssima verge, ornada de saviesa, de devoció e de 

humilitat verdadera, resplandia entre les sues compan[14v]yones com una antorcha 

clara posada en escures tenebres, e axí com la luminosa Luna entre les clarejants 

esteles, e axí com lo resplandent Sol entre les luminoses planetes, avançant en 
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324 
 

saber, honestat, castedat y en totes les virtuts sanctes les altres donzelles. Era 

discreta, pacient, humil, piadosa, misericordiosa, obedient, compasient dels malats, 

dels tribulats y pobres, amiga de Déu y dels divinals officis, enemiga de vanitat y 

de oci,55 reverint y honrant les sues companyones, de les quals tostemps ella ésser 

menor s’estimava. E, axí com lo universal creador enbellí la sua ennoblida ànima 

de sanctedat, de saviesa e de totes altres virtuts maravelloses, axí arreà lo seu 

santíssim cors dels joyels de incomparable bellea.56 Y era molta rahó que aquell 

real palau, dins lo qual lo fill [de Déu] nou mesos abitar devia, axí dins com defora 

devia ésser granment enbellit e solepne, lo qual gloriós palau sobre set columpnes57 

segurament recolzava.58 Fon la primera virginal castedat, puix fon la primera per 

qui fon virginitat votada; fon la segona perseverança, que jamés de la devota 

contemplació cesava, per on podia dir aquelles paraules de Tobies: ‘Tu scis Domine 

quod nusquam cum ludentibus59 miscui me’; xvi fon la tercera fermetat, que molt tart 

en les dones se troba, e axí al60 gran Salamó dient: ‘mulierem fortem quis 

invenit’61,xvii li podia ésser respost: ‘ja s’és trobada aquella dona a la qual se pot 

aplicar aquell parlar de Jheremies ‘ego te dedi hodie in civitatem munitam in 

columpnam ferream et in murum super omnem terram’; xviii  la quarta columpna fon 

liberalitat, que la vianda que [15r] los ministres del temple li donaven entre los 

freturosos pobres partia; fon la cinquena sinplicitat, que per amagar la sua gran 

saviesa molt poques vegades parlava; la sisena fon vergonya, la qual mostrà quan 

en forma humana li aparegué l’àngel per denunciar-li del fill de Déu la incarnació 

gloriosa; la setena fon humilitat, que, essent reyna dels cels, emperadriu del món, 

volgué, responent a l’àngel, humil serventa(m) nomenar-se. E, axí, manifestament 

se mostra que era plena de saviesa, maestra62 de sciència, temple de castedat, de 

honestat, de caritat y misericòrdia, per hon dignament la sagrada Sgleya63 li canta 

font de misericòrdia dirivant en los cechs camps de nostres consciències abundoses 

aygües de gràcies, per què li poden ésser atribuhides aquelles64 paraules del príncep 

de saviesa Salamó (Proverbiorum V capitulo65): ‘Diriventur fontes tui foras et 
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aquas tuas divide in plateis66’.xix 

A[ques]ta gloriosíssima verge era de sanctedat tan maravellosa que la 

vianda que·l sacerdot del temple li donava partia entre los freturosos pobres, 

menjant ella aquell preciós menjar que dels alts67 cels lo benaventurat sent68 

Gabriel li portava, lo qual, com a69 humil e obedient patge, en parar-li taula, en 

benehir aquella, en donar-li a beure y en totes les altres coses que per la sua 

magestat li eren manades humilment la servia; y en lo temps que ella, gloriosa 

senyora, menjava, perquè rebés ensemps reffecció en lo cors y en70 la ànima, les 

sanctes scriptures lo benaventurat àngel li legia; y, aprés de haver aquesta corporal 

y espiritual refecció rebuda, exia71 fora la cambra per adoctrinar en les santes72 

scriptures les altres virtuoses donzelles, a la [15v] qual totes honraven, amaven y 

obehien y73 per senyora la estimaven, la qual menor de totes les altres s’estimava. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, dolça medecina de les enmalaltides ànimes! 

Yo, ple de plagues de peccats y pobre de virtuts, me acoste a la porta de vostra 

misericòrdia demanant alguna de aquelles almoynes que vós, piadosa senyora, 

acostumau donar als qui a vós reclamen. E axí, ab afectada voluntat, humilment 

vos suplique74 que, axí com vós, gloriosa senyora,75 desemparant aquest món de 

edat de tres anys muntàs per quinze graons a servir [lo t]emple, me façau muntar 

per elevada contemplació al celestial temple, fent-me76 avorrir, per amor del vostre 

gloriós fill77, les riquees,78 los delits, les79 honors y les pompes de aquesta enganosa 

vida, y amar y servir solament a Ell y los benaventurats premis que ha promés als 

qui sanctament lo servexen,80 perquè servint a ell, qui és mon Déu y senyor, de la 
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servitut dels abominables vicis sia yo fet delliure;81 y feu-me, gloriosa senyora, per 

los graons de virtuoses obres muntar de l’escur vespre de aquest entrestit món al 

clar dia de la eternitat, lo qual no82 enfosquex83 alguna scuredat tenebrosa, mas84 

tostemps és il·luminat per lo clar sol de justícia, fill vostre. Amén.85 

 

[16r] Miracle 

En la província de Chipre, en una famosa ciutat, hun rich cavaller, per la 

gran devoció que en una filla sua conexia, la posà en hun solempne monestir de 

unes devotes monges,86 perquè en tan87 sancta companyia aumentàs en obres de 

més perfeta vida. Visitant moltes vegades lo cavaller aquesta sua estimada filla, 

pres88 gran amistat ab una virtuosa monja de la sacratíssima verge Maria granment 

devota; mas89 l’enemich90 de natura humana, qui de continu aguayta91 com92 

cativarà les ànimes de aquells qui més a Déu servexen,93 encengué en 

l’enteniment94 y voluntat dels dos tan enceses flames de amor desonesta que la 

venerable religiosa [de]liberà exir del monestir, perquè ab lo cavaller dels folls e 

sútzeus delits95 de la carn pogués96 tenir conexença; y, deixant97 les religioses robes 

que vestia, a miga nit se partí ab lo cavaller, qui a la porta del monestir la sperava. 

E, axí, anaren gran temps per lo món ab gran pobretat y fretura, sens que jamés 

aquella volgué98 consentir a nengun acte que la sua virginitat pogués corrompre, 

mas tenint de son greu peccat conexença, pregava contínuament la sacratíssima 

verge Maria99 que, axí com ella, gloriosa senyora, de edat de tres anys anà a servir 

lo temple ab les altres sanctes vèrgens, que axí la volgués tornar al devot monestir e 
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temple de on era exida, perquè en com[16v]panyia de les altres devotes100 vèrgens 

pogués servir la magestat divina, fent de sos greus101 peccats y culpes verdadera 

penitència; a102 les quals pregàries la reyna de parahís,103 obrint les orelles de 

misericòrdia, aquesta devota religiosa jamés cometé lo vil e abominable peccat de 

luxúria. Mas104 una nit, dormint en lo lit, sentí una veu105 que li dix: «Vine, devota 

filla mia, que la tua piadosa suplicació és stada per la reyna dels cels hoïda». Y, 

prenint-la106 hun luminós núvol, súbitament la portà107 al monestir de on era exida, 

posant-la en lo tancat dormidor on108 les altres reverents monges dormien, les 

quals, mirant la monja que ab tan gran claredat era venguda, granment109 se 

maravellaren. E, axí, aquesta contrita religiosa, per manifestar lo gran miracle que 

la rey[na] de parahís110 en ella obrat havia, manifestà a111 totes les monges la sua 

gran culpa y la estimada gràcia que per mans de la sacratíssima verge Maria havia 

atesa,112 per on totes les monges a113 major devoció mogudes loharen, magnificaren 

y benehiren la magestat de la trihunfant e alta114 reyna dels àngels.115 
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101 greus: om. c 
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Com la gloriosa verge Maria fon esposada ab sent1 Josef. Capítol IIII 

Per guardar y obeir la ley antiga de Moysés deliberaren los sacerdots e 

ministres del temple que, puix la gloriosa verge Maria quatorze2 anys aca[17r]bava, 

devia contractar matrimoni, majorment que molts jóvens richs e de gran linatge, 

mirant les virtuts, santedat e criança de tan3 santíssima verge, per muller la 

demanaven. E axí, en una voluntat concordes, los sacerdots e ministres del sant 

temple en semblant manera li parlaren: «O, benaventurada donzella, arreada de 

saviesa, de virtuts, de bons costums, de honestat y bellea!4 Nosaltres volem 

manifestar-vos que, per la ínclita fama que de vostres virtuts per tota la província 

de Judea ab esteses ales vola, molts nobles jóvens per estimada muller vos 

demanen, puix en lo principi de vostra infantea5 ab demostracions admirables 

haveu mostrat major perfecció de virtuts que en la perfeta edat les pus virtuoses 

dones del món mostrar porien; per què carament vos pregam que us plàcia obeir y 

observar la sancta ley de Moysés y e[le]gir per vostre legítim marit y espòs aquell 

que millor vos parega, puix lo podeu pendre sens fer a la divina magestat en alguna 

manera offensa». 

Hoïdes per la sacratíssima verge Maria6 semblants paraules, començà a 

plorar, sospirar7 e invocar la divinal ajuda, pregant al seu creador que li plagués 

inspirar lo que als sacerdots en aquella ora havia de respondre. E axí, aprés que hun 

poch espay8 hagué callat, en semblant manera féu resposta: «Reverents sacerdots e 

ministres del sant temple, la mia voluntat no és disposta per a voler acceptar ni 

pendre altre marit ni espòs sinó aquell Déu senyor y creador9 meu, qui a les 

glorioses mans de la [17v] sua divina potència me ha creada, lo qual és lo més savi, 

lo10 més bell, lo11 més rich y12 més poderós de tots los altres. A d’aquell13 e fet vot 

de jamés violar ni corrompre la mia virginitat pura, de la qual só certa que ell serà 

guardià14 e custodi, puix a ell la he acomanada; ab aquell desige15 yo estar en la sua 
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real posada y en lo seu delitós verger enramat de odorants y fresques roses ab 

altres16 suavíssimes olors de sinamomo e bàlsem de fragància tan maravellosa que 

la humana pensa compendre no u basta. Allí no·s troba alguna cosa pudent ni 

fastijosa, fam, set17 ni malaltia; allí no y ha plants, sospirs ni tristícies, dolors, 

tribulacions ni fatigues.18 E, axí, yo dellibere elegir y amar a19 aquell espòs, perquè 

ensemps ab ell abitar puga en [aq]uella benaventurada ciutat on tan gran20 delit, 

consolació21 e alegria gloriosament atura; allí algun pecat no s’i troba; allí són les 

eternals benaventures, la pau, lo repòs y consolació verdadera; allí los àngels, 

archàngels, trons, dominacions y potestats ab tota la celestial cavalleria al meu 

amat espòs serveixen, lo qual és ple de bellea,22 de claredat, de dolçor e de suavitat 

maravellosa, governador, regidor e senyor del cel, de la terra y de totes les coses 

creades. E, axí, yo fermament vos promet que may consentré23 a24 altre espòs ni 

marit sinó a d’aquell25 de mi tan amat al qual tinch la mia virginitat votada». 

Hoïdes per lo sacerdot del temple tan sanctes y glorioses paraules, ab 

atentada26 maravella mirava la perfeta sanctedat de aquesta [18r] excel· lent verge, 

per hon27 volgué consultar tota la celestial cort perquè ab lo parer de la divina 

magestat ell sabés lo que fer devia. Hagué aquest ordenat manament per resposta: 

que convocàs hòmens del real trib de Judà portant en les mans vergues seques, axí 

com la de Aron,28 y que,29 aquell de qui la verga floriria,30 fos espòs de tan insigne 

senyora. Essent31 tots dins lo sanct temple, florí la de Josef, home antich y de 

perfeccions grandíssimes, lo qual, no sens grans misteris, fon elet espòs de tan32 

sacratíssima verge. Y especialment fon33 elet, que axí com l’altre gran patriarcha 

Josef per al temps de la gran fam, esterilitat34 y fretura havia guardat y conservat 
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dins los graners lo forment per a sustentar tota la terra d’Egipte,35 axí aquest gloriós 

Josef lo dolç pa de vida, exint de la caixa del verge ventre, lo tingués y·l36 

[guar]dàs per a subvenir y socórrer totes les gents de la abitable terra. 

Mirant, donchs, lo antic Josef que la divina voluntat havia dispost que ell 

fos espòs de tan37 excelsa princesa, ab piadoses làgrimes endreçà38 a Déu semblants 

paraules: «Senyor Déu y creador meu, governador y regidor de la generació 

humana, qui haveu creat lo primer home a la ymatge y semblança vostra, posant 

aquell en lo parahís39 terrenal en companyia de la dona que de la sua costella 

havíeu creada, manant-li que lo seu sement creixqués40 y multiplicàs, puix vós, 

Senyor, sabeu que yo m’era dispost de no ensutziar lo meu cors per les taques de 

algun desig carnal e havia fet vot de conservar la mia virginitat pu[18v]ra y neta, 

prech-vos, sperança y confort meu, qui41 tostemps haveu amat les coses pures y 

netes, que·m guardeu que yo puga conservar y guardar tot lo temps de mon viure la 

virginitat mia». 

Acabada tan sancta oració li aparegué l’àngel dient semblants paraules: «O, 

Josef, amich y servent de Déu! No recuseu pendre la vostra digne42 sposa, que vós 

guardareu tostemps lo vot de virginitat pura; que la vostra sancta esposa, axí 

mateix, té virginitat votada. Per ella serà lo universal món salvat, per ella serà 

exalçat lo regne de Jerusalem43 destroïnt lo fort poder del gran príncep de tenebres, 

per ella serà uberta la porta de la ciutat de glòria. Serviu, honrau y amau-la com a 

digne muller y esposa vostra, que la divina saviesa no sens grans misteris ho 

dispen[sa]». 

[Ho]int axí mateix la gloriosa verge Maria que ella devia ésser del 

benaventurat Josef esposa, fon44 molt alegra, perquè, il·luminada per la clarejant 

lum de l’Sperit Sanct, tingué manifesta conexença que també lo seu espòs seria 

verge. E puix lo divinal consistori ho havia decretat, ordenaren los devots ministres 

del temple que lo just y benaventurat Josef, home de real linatge, prengués per 

esposa y muller la gloriosa45 verge Maria, que també de real linatge y de sacerdotal 
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línea devallava. E axí, lohant, magnificant y beneynt lo universal creador, les 

sanctes esposalles ordenaren. Y, complit lo terme de tres mesos aprés del sant 

sposalici, portà lo gloriós Josef a la sua pobra casa la benaventurada sposa de cinch 

eletes vèrgens acompanyada, de les quals la primera havia nom Rebecca, [19r] la 

segona Siphora, la terça Susanna, la quarta Abigea, la quinta Abel. Y lo 

benaventurat Josef, aprés que per alguns dies fon estat en tan sancta companyia, 

se’n partí a obrar de fusta a les parts de Cafarnaó,46 a una noble47 ciutat apellada 

Marítima,xx hon48 estigué treballant per temps de nou mesos per subvenir a la sua 

strema pobrea.49 Y la gloriosa verge Maria romàs en la sua pobra casa ab les altres 

castes vèrgens cosint, texint y obrant moltes coses per al sanct temple necesàries.  

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, camí segur y guia de predestinació! Guiau la 

fràgil nau de mon viure per les tempestoses50 ones de aquest treballós món, perquè 

guiat per vós, estela de la mar, puga sorgir en lo port de la celestial pàtria. Donau-

me, gloriosa senyora, temprança en lo menjar, en lo beure, en lo dormir y 

continença en lo abominable peccat de luxúria. Donau-me honestat, enteniment y 

saviesa perquè en lo vincle del meu matrimoni sanctament me conserve. Feu-me 

acceptar, mare de pietat, al vostre gloriós fill en remissió de mos peccats, los grans 

affanys, treballs y congoxes que per satisfer a les necesitats de la casa mia e de mos 

fills yo comporte, perquè ab tal remissió mereixca51 yo atényer lo repòs de la eterna 

glòria. Amén.xxi 

 

Miracle  

Una virtuosa donsella,52 filla de hun rich cavaller, en los anys de la sua 

infantea53 a nostre senyor Déu y a la sua mare beneyta havia virginitat [19v] 

votada, a la qual molts nobles y estimats jóvens, mirant la sua bellea,54 virtut y 

criança, per muller demanaven. Considerant lo pare que la sua estimada filla los 
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setze anys acabava, la esposà per força ab hun poderós comte de famós e gran 

linatge. Mas la discreta donzella, no consentint en aquell matrimoni, entrà en una 

devota capella de la sua casa y, ab piadoses làgrimes, supplicà a la reyna dels cels y 

de la terra que axí com ella, gloriosa senyora, era estada del benaventurat sent55 

Josef esposa conservant contínuament la sua virginitat sancta, li volgués fer gràcia 

que de l’espòs que per força li havia donat son pare la volgués fer delliure, perquè 

pogués tostemps guardar la virginitat que de edat de deu anys havia votada. Y, 

acabada tan sancta supplicació, hixqué fora la devota capella y, ab hun tallant raor 

se56 tallà lo nas y los morros, perquè enllegida la sua estimada bellea57 fos voluntari 

lo seu espòs de dexar-la. Mirant58 lo pare lo cruel acte que la sua gentil filla comés 

havia, mogut de terrible ira e malíccia, la féu cruelment batre y, aprés de tan 

multiplicats colps, vestida de pobres vestidures, la tramés a la casa de hun 

laurador59 perquè li fos serventa. Y lo cruel laurador, no havent compassió de tan 

tendra donzella, ab colps y buffets la posava als rústechs servirs60 de la sua 

treballosa casa, lo que ab simple paciència aquesta humil donzella comportava, fent 

gràcies a nostre senyor Déu61 que la havia posada en estament en lo qual alguna 

cosa per la sua amor soferir podia.  

Venint aprés de molt temps la [20r] festa del benaventurat sent62 Josef, 

dinant-se lo cruel laurador ab la sua família, entrà dins hun ort aquesta devota 

verge per fer gràcies a la mare de Déu, que per la sua gran misericòrdia li havia la 

sua virginitat conservada. Mas lo inich pagés, mirant que tots se dinaven sinó la 

honesta donzella, cercant-la ab una grossa verga la trobà en l’ort agenollada, de tan 

resplandent lum circuhida que la sua vista mirar no la podia; y, maravellat de visió 

tan maravellosa, féu venir lo pare de aquella comptant lo que en la sua virtuosa filla 

vist havia, la qual trobaren ab la cara molt luminosa, havent-li la gloriosa verge 

Maria restituït lo nas y los morros que tallats se havia.  

E, axí, lo pare, demanant-li perdó, edifficà en aquell ort hun solempne 

monestir de eletes vèrgens, hon contínuament servint la reyna de parahís63 finà 

aquesta b[e]naventurada verge los seus alegres dies. 

                                                      
55 sent: sanct c 
56 raor se: om. a; raor se c 
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Com la gloriosa verge Maria concebé lo seu gloriós fill. Capítol 1 V 

Perquè lo mes de març és temps que aprés del fret yvern la terra sequa 

comença a florir y enbellirse de diverses flos2 e fulles, volgué nostre senyor Déu en 

semblant mes pendre carn humana, perquè, aprés de la fredor del peccat de Adam, 

lo món, qui estava sech de gràcies, florís en sanctes affeccions y en aument de 

molta doctrina; y encara perquè en lo mateix mes creà al gloriós Adam, pare nostre, 

[20v] en semblant dia mateix, ell,3 segon Adam, se volia fer fill entrant dins lo 

verge ventre. Y puix era vengut aquell benaventurat temps en lo qual la inmensa 

Trinitat per la incarnació del verb divinal havia ordenat provehir a la pèrdua de 

l’humanal linatge, orant la sacratíssima verge Maria y suplicant la divina magestat 

que no tardàs, mas que devallàs prest a pendre carn humana, la maravellosa olor de 

la sua devota oració axí muntà alta que a la sanctíssima Trinitat pogué atényer, 

dient Déu lo Pare: «Qui és aquesta que munta davant lo nostre conspecte com a 

perfum de mirra y de ensens,4 la qual ab la sua gran perfecció e bellea5 lo meu 

ànimo a cobejar aquella inclina?». Respon lo Fill: «O, etern pare, yo devallaré si a 

vós plau en l’ort del verge ventre de aquesta sanctíssima verge perquè los blanchs 

llirs6 de la sua puritat collir pugua; que ella és ort tanquat, font sagellada y fondo 

pou de les aygües de vida; que la olor de la sua profunda humilitat me convida que 

en la sua devota pensa yo abite e de la sua puríssima sanch me faça graciosa 

vestidura, ab la7 qual, vestit a honor de nostra alta magestat, vençuts los infernats 

dimonis, eternament regnaré en los regnes de la eterna glòria ». Aprés que 

semblants paraules lo fill hagué acabades, l’Esperit Sanct a tals rahons féu principi: 

«Mirau de quanta caritat la sua devota pensa és tota plena! Mirau lo maravellós 

miracle, que, tenint tan gran plenitut de virtuts, aquesta gloriosa verge sia abís de 

humilitat profunda! Yo vull abitar en ella, y ompliré lo ventre y la pensa 

d’aaquesta8 sacratíssima verge». 

Acabant l’Esperit Sant sem[21r]blants paraules, Déu lo pare tornà a parlar 

en semblant manera: «Vaja l’enbaxador de nostra alta magestat a denunciar-li lo 

decret de nostra voluntat sancta. Complenàriament nosaltres nos donam a ella, que 

                                                      
1 Capítol: cap. c 
2 flos: flors c 
3 ell: el c 
4 ensens: encens c 
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8 d'aquesta: daaquesta a; de aquesta c 
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yo, Déu lo Pare, me done a ella per amable spòs, sens divisió9 alguna, y lo fill se 

dona a ella per fill seu unigènit, e vós, Sperit Sanct nostre, donau-vos a ella en 

continu10 abitador de aquella, formant lo cors humà a mon fill de les sues11 sanchs 

puríssimes, perquè, axí com ell desija,12 sia criat en los blanchs lirs13 de la sua 

virginitat pura».14 

Acabat tan alt rahonament entre les tres persones de la Trinitat inmensa, ab 

dolça veu cridà Déu lo Pare, al gloriós sent15 Gabriel e dix-li: «Anau, Gabriel, a la 

sanctíssima verge Maria, que és  font de pietat regant tota la universal terra de 

abundoses aygües de gràcies, y és ciutat de la qual lo profeta David (Psalmo 

LXXXV [I]), diu: ‘Gloriosa dicta sun[t] de te civitas Dei’.xxii E digau-li que lo seu 

rey, lo seu senyor y creador, vol pendre carn humana dins lo palau del seu 

sacratíssim ventre, y vol que ensemps sia verge y mare, y serà dita mare de Déu y 

verge, mare del redemptor, de Adam, de Nohé, de Abram,16 de David e de tots los 

altres patriaches y profetes, y vol que sia esposa sua y mare del fill, y sacrari y 

temple de l’Esperit Sanct, y tresorera dels richs tresors de la Trinitat sancta, que per 

prechs de Adam y dels altres patriarches y17 profetes, qui en lo fondo lim esperen, 

só forçat devallar de la altitut de la mia real cadira en lo paraís18 del seu inmaculat 

ventre». Hoïdes tals paraules, fent humil reverència, se partí lo discret enbaxador 

de l’orde dels serafins per manifestar a la sacratíssima verge Maria lo deliber y 

voluntat de la magestat inmensa, perquè axí com per [21v] àngel mal fon instruïda 

Eva, essent causa de la nostra perdició, axí per àngel bo, ella, segona Eva, fos 

informada de la causa de la gran redempció nostra. 

Estava en devota oració la sacratíssima verge Maria y era molta rahó que, 

puix la divina magestat devallava a ella per pendre carn humana, devia ella exir-li a 

l’encontre19 muntant per contemplació excelsa. Entrà lo gloriós embaxador en 

forma humana dins la tancada cambra, lo qual, ab humil continença, agenollat 

segons la condició de tan alta senyora requiria,20 li dix: «Ave, gràcia plena!» En les 

quals paraules manifestament se declara que Déu lo pare ab la sua infinida 

                                                      
9 divisió: diviso a; divisio c 
10 continu: continuu c 
11 sues: om. c 
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omnipotència la confermà que fos sens maledicció alguna, lo que per aquest nom 

ave clarament se manifesta. Y lo Fill de Déu a la sua gloriosa saviesa la volgué fer 

resplandent stela donant als cels y al món resplandor maravellosa, lo que és entés 

per aquest nom Maria, que vol dir ‘stela de la mar’. L’Esperit Sanct ab la sua 

divina dolçor axí la féu graciosa que, sinó per ella alguna justa gràcia no merexem 

atényer, lo que per aquestes paraules, gràcia plena, se declara. Hoïdes, donchs, les 

paraules de l’àngel, aquesta gloriosa senyora se maravellà, per la sua profunde21 

humilitat, de la excel· lent22 honor y reverència que per l’àngel li era presentada, y 

encara perquè fon informada que, per special privilegi, nostre senyor Déu 

conservant-li la virginitat per natural mare sua eternament la havia eleta, y que per 

ella, mar tranquil·le23 y reposada, vendria lo gran rey de parahís24 en la riba de 

aquesta miserable terra. Y puix clarament fon feta certa que lo divinal consistori 

havia delliberat que fos mare de Déu [22r] verge, estava tota natura angèlica25 

atenta sperant la resposta de aquesta sereníssima princessa: sperava en lo trist lim 

lo plorós Adam y la entrestida Eva; sperava David y tots los altres antichs pares y 

profetes, los quals, en la regió de la hombra de la mort abitaven; esperaven los cels, 

lo món y lo profunde26 infern tan desijada resposta. E, axí, aquesta humil reyna, ab 

hun simple gest y continença, responent formà tals paraules: ‘Ecce ancilla Domini, 

fiat michi secundum verbum tuum’.xxiii  

Axí plagueren aquestes humils paraules al gran rey de glòria que, devallant 

de la celestial cadira, se tanquà dins lo retret de l’inmaculat e27 verge ventre, 

trobant aquella riqua posada arreada de fe, d’esperança, de caritat e de altres virtuts 

glorioses, en la qual les luminoses antorches de clara intel·ligència resplandien. E 

lo gloriós profeta David, havent ja prevista aquesta graciosa resposta, li dix: 

‘Diffusa en gracia, in labiis tuis propterea benedixit te Deus in eternum’.xxiv E puix 

lo divinal misatger sent Gabriel28 hagué acabat tan sanct matrimoni, deixant lo 

gloriós espòs tanquat en lo tàlem del verge ventre, tornà29 als regnes de parahís30 

alegrant tota la celestial cort de tan alegres noves; y romàs la sanctíssima verge 

Maria granment alegra, pux de les sues sanchs puríssimes, ajudant-hi ella, perfeta 

                                                      
21 profunde: profunda c 
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senyora, fon perfetament organizat lo cors de son fill, déu y home, armant lo rey 

dels cels de l’escut de humanitat, lo qual en la batalla del divendres sanct havia 

ésser en cinch lochs foradat per defensió de nosaltres, catius miserables. 

Lo matrimoni de Ysach y Rebecca31 fon figura de aquest santíssim 

matrimoni, que axí com Abram32 cridà lo seu servent Eliezer dient-li33 què parlàs 

muller a son fill, no de la terra de Canahan, mas que anàs luny a34 la terra de 

Mesopotàmia, axí lo gloriós Eliezer, sent35 Gabriel, fon tramés per Déu lo pare a la 

sacratíssima verge Maria, y, trobant aquella en la gran font de devoció pohant les 

aygües de les escriptures sanctes, fon36 ab Déu natura humana ajustada, la qual 

natura humana estava dejecta y menyspreada per occasió de la primera culpa, 

cridant a Déu (Trenorum primo): ‘Vide Domine et considera quoniam facta sum 

vilis’; xxv mas, aprés de la incarnació del fill de Déu, dix: ‘Cum gloria asumpsisti me 

et facta sum gloriosa’.xxvi Y foren hoïdes dels profundes37 abisos les piadoses veus 

dels sants pares, que contínuament ab alta exclamació en semblant manera 

cridaven:38 «O, Senyor, y plàcia a la vostra santa voluntat esquinçar y rompre los 

cels e devallar en aquesta baixa39 terra y mostrar-nos la vostra alegra cara, perquè 

ab tan gloriosa vista siam salvats». E axí, ab semblant exclamació, a Déu 

suplicaven que volgués pendre carn humana reclamant misericòrdia e al·lega[n]t 

per justícia la inefable promesa ab la plenitut del temps ja40 deguda. Diu lo gran rey 

y profeta David parlant de aquesta gloriosa incarnació (Psalmo LXXI ): ‘Descen[dit] 

sicut pluvia in vellus’,xxvii significant que lo ros del verb divinal devallant en lo 

verge ventre de la sacratíssima verge Maria se uniria ab lo velló de nostra 

mortalitat, dexant de virginitat san[23r]ceres41 les claustres, ab lo qual velló, qui és 

lo seu sagrat cors, posat en l’arbre de la creu sancta, de l’abundant ros de la sua 

beneyta gràcia ompliria la concha de la cathòlica esgleya.42 Jheremies43 profeta, 

aprés que ha parlat de la persecució del poble judaych per Nabugadenasor,44 parla 

de molts misteris de Jesucrist y, senyaladament, de la sua incarnació gloriosa dient 
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(Capitulo45 XXXI ): ‘Creavit Dominus novum super terram femina circundabit 

virum’.xxviii  

Fon nova e maravellosa cosa que la verge concebés parint e restant verge, y 

que sens humana sement concebés lo seu unigènit fill, Déu y senyor nostre. Fon 

figurada la sacratíssima verge Maria per la cremant y encesa gavarrera de Moysés, 

significant que sens corrompiment ni pèrdua de virginitat a46 son fill, Déu Jesús, 

devia maravellosament concebre. Fon figurada encara per la verga sequa de Aron,47 

que sens terrena humor lançà delitoses flors e fulles, significant que ella, senyora 

nostra, verga produïda de la rahel de Jassé,48 sens humiditat de sement humana 

concebria lo preciós fruyt de nostra redempció, lançant flors e fulles de 

maravellosa doctrina. Fon figurada per lo tabernacle de Moysés, que l’archa del 

testament posada en lo tabernacle de la ley vella significava que Jesuscrist, Déu y 

home, devia ésser per temps de nou mesos posat en lo tabernacle del verge ventre 

de la sua mare beneyta; y lo luminós núvol, que de dia guardava aquell tabernacle 

de la calor del sol y de nit lo il·luminava guiant tot l’exèrcit y plohent abundosa 

mannà per refecció de tot lo poble, significava que lo núvol [23v] de l’Esperit Sant 

devia il· luminar la sacratíssima verge Maria, la qual devia acollir dins si lo fill de 

Déu axí com a preciosa mannà tramesa dels alts cels per refecció de tot lo crestià 

poble; y la diversitat de les flors y cortines que aquell tabernacle ornaven, 

significaven la diversitat de les virtuts de què49 fon aquesta gloriosíssima verge 

ornada; e los sis-cents tres50 milia cinquanta51 hòmens qui52 armats aquell 

tabernacle guardaven, significava los sixanta53 reys ab los seus regnes qui a la 

crestiana54 ley, aprés de la conversió de l’emperador Costantí, venir devien, 

deffenent ab les sues temporals armes los sancts noms de Jesús y de la sua mare 

beneyta, y significava los sixanta55 prelats qui ab les espases de la ecclesiàstica 

potestat la santa fe defendrien, y significava los sixanta famosos doctós:56 sent57 

Agostí, sent58 Ambrós, sent59 Jheroni, sent60 Eusebi, sent61 Basili y los altres qui ab 
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les armes de la sagrada62 escriptura la cathòlica Esgleya63 defendrien, la qual ella,64 

sacratíssima reyna de parahís,65 ab les armes de la sua invencible fe, en la batalla 

del mont de66 Calvari havia esforçadament a guardar y defendre. Fon figurada per 

la finestra cristal·lina que Nohé féu en l’archa, que tancada67 no entraren dins ella 

dels carnals desigs les verinoses aygües, essent digna de rebre dins si a Jesús, lum 

verdadera.  

Resplandia més que el Sol la reverent cara de aquesta benaventurada 

senyora portant la celestial lum tancada dins la lanterna del seu inmaculat ventre, y 

lan[24r]çava per los ulls raigs de claror tan maravellosa que la humana vista mirar 

no la podia, ni lo seu spòs Josef perfetament contemplar-la. És estada la gloriosa 

verge Maria hun digne palau fundat sobre humilitat profunda, lo qual és estat larch 

en fe, alt en esperança, ample en caritat y luent y clar, puix dins ella lo luminós y 

etern sol de justícia clarejava. Y fon temple de pau perquè dins ella, benaventurada 

senyora, entre l’esperit y la carn ni entre la rahó y la sensualitat jamés tengué 

rebel·lió ni contradicció alguna. Y fon maravellós castell dins lo qual se són fetes 

grans maravelles que, unint-se68 natura divina e humana, lo leó s’és fet anyell; Déu, 

home; lo etern, temporal; lo antich, de dies infant; lo inmens, chich; y lo creador, 

creatura. Axí fon il· luminada per la saviesa de Déu lo pare, aprés la incarnació del 

seu gloriós fill aquesta luminosa senyora que tenia perfeta coneix[enç]a69 de la 

natura dels cels y de les estelles y de la influència e propietat de les planetes. Sabia 

la virtut, la distinció, lo nombre e officis de tots los àngels, archàngels, principats, 

potestats, virtuts, dominacions, trons, jherubins70 e serafins. Coneixia71 la propietat 

e natura de les erbes, de les plantes, dels fruyts, de les rahels, de les flors, de les 

pedres y de totes les coses per la grassea de la terra produïdes. Coneixia72 

perfetament la natura de la mar, de les fonts, dels rius y73 de tots los peixos74 que 
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dins les fondes aygües se crien. Sabia lo nombre, la condició, la natu[24v]ra de 

totes les coses animades. Sabia lo nombre dels vius y dels morts, y quants eren los 

salvats y quants los constituhits en les miserables penes de la dampnació eterna. 

Sabia la natura, lo nombre, los officis, les penes y turments de tots los maleyts 

dimonis. E, finalment, aquesta benaventurada verge tingué de totes les coses axí 

superiors com inferiors perfeta conexença, les quals en la lum de Jesús, fill seu, qui 

és clar sol de justícia, mirar y veure podia. 

En aquell sanctíssim dia de aquesta concepció gloriosa, en los alts cels 

alegra solempnitat y festa celebraren, puix la reparació de les celestials cadires 

gloriosament començava; y en la botiga del verge ventre fon composta la medecina 

per a curar les antigues nafres de natura humana. En aquell alegre dia devallà dels 

alts cels la lum verdadera per a75 il· luminar les enfosquides tenebres de nostres 

peccats y vicis. Aquell gloriós dia fon principi e fonament de tot lo bé nostre, car 

fins en aquella hora, per la gran76 inobediència de Adam, nostre primer pare, era 

stat indignat nostre senyor Déu contra l’umanal linatge. En aquell gloriós dia foren 

celebrades alegres núpcies en lo tàlem del verge ventre, les quals foren figurades 

(Exodi II)77 que un home de la casa de Leví pres per muller una dona del seu 

linatge, la qual concebé e parí hun fill de elegant y bella78 forma; mirant lo pare la 

gran bellea79 del fill lo tingué amagat per temps de tres mesos, mas com més avant 

amagar no·l pogués, posà l’infant en un vexell de vímens untat [25r] de bitum80.xxix 

Axí Déu lo pare, qui de la sua natura engendrà lo fill Déu, ab si egual y coetern, 

mirant de aquell la inefable bellea,81 que era spill sens màcula e resplandor de la 

lum eterna, lo tingué amagat tres mesos que són tres temps: lo primer temps,82 de 

Adam fins a Abram; lo segon, de Abram fins a Moysés; lo tercer, de Moysés fins a 

l’adveniment de Jesuchrist, que fon temps acceptable y de gràcia, en lo qual més 

avant no·l pogué tenir amagat perquè los sancts pares, desijosos de atényer libertat, 

ab affectat83 voler lo desijaven veure, dient (Psalmo LXXVIIII): 84 ‘Ostende nobis 

Domine faciem tuam et salvi erimus’.xxx Lavors, lo celestial pare85 elegí lo veixell86 
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que és la sacratíssima verge Maria, e untada de bitum87 de caritat posà dins ella lo 

seu gloriós fill, Déu Jesús salvador nostre.88 En aquell beneyt dia fon feta la 

gloriosa verge Maria esposa de Déu lo pare, mare del Fill, sacrari e temple de 

l’Sperit Sanct, senyora del món, reyna dels cels,89 mare de tots los elets90 y general 

tresorera dels richs tresors de la Trinitat sancta, per honor de la qual ab intensa 

devoció li devem sovint presentar en aquesta baixa91 e miserable terra aquella tan 

alegra, tan suau e tan dolça salutació de la ave Maria que li tramés lo universal rey 

quant per mijà d’ella, tan alta senyora, lo món perdut reparar volia, puix en los alts 

cels a honor y glòria del seu nom sacratíssim per los benaventurats àngels moltes 

vegades dignament li és presentada. 

Per honor de aquesta tan digne salutació és loable costuma sonar dos 

vegades cascun dia la campana, una de matí [25v] y altra de vespre. Sona de matí 

perquè en aquella hora saludem la sacratíssima verge Maria, puix de matí fon per 

l’àngel Gabriel saludada, y perquè la supliquem que·ns impetre del seu gloriós fill 

gràcia, que en aquell dia siam guardats de peccats y vicis confortant-nos92 en 

estament de virtuoses obres. Sona de vespre93 que per intercessió y ajuda de la 

reyna de misericòrdia hajam remissió de les offenses que contra la divina bondat 

havem en aquell dia comeses,94 y perquè en aquella nit siam de tot perill guardats y 

deffesos, y encara perquè si en aquell dia alguns béns haurem obrat, sien offerts95 

per les sues sagrades mans al seu gloriós fill, Déu y senyor nostre. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, ort delitós dins lo qual és estat criat lo 

maravellós arbre de vida Jesús! O, nardus humil de gran humilitat! O, platanus vert 

ab la fulla molt ampla per abrigar los peccadors miserables! Per aquell sanctíssim 

goig que vós hagués quant l’àngel vos anuncià96 que concebríeu lo fill de Déu, y 

per aquell divinal misteri que en aquell sanct dia en vós obrà l’Esperit Sanct, vos 

suplique,97 senyora, que·m vullau impetrar del vostre gloriós fill la gràcia de 
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88 salvador nostre: salvador y redemptor nostre c 
89 reyna dels cels: om. c 
90 elets: elets: advocada dels peccadors c 
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l’Sperit Sanct, qui la mia penssa, les cogitacions, les paraules y obres fins al darrer 

terme de la mia vida endrece; [26r] y encara us supplique per la vostra sancta 

humilitat, la qual fon escala per hon lo rey dels cels és devallat en aquesta baixa98 e 

miserable terra, que·m vullau donar humilitat, simplicitat e paciència y que·m 

vullau guarir de la infladura del greu peccat de supèrbia, perquè sanat de tan 

perillosa malaltia per la dreta escala de humilitat puga yo muntar de aquesta fonda 

vall de misèria sobre·ls alts murs de la ciutat de glòria. Amén. 

 

Miracle  

Hun home granment devot de la gloriosa verge Maria fon falsament acusat 

de cert furt y condempnat a mort ab falsos e inichs testimonis, lo qual, coneixent y 

mirant-se net de tan vergonyós crim com li imposaven, recorria ab devotes 

pregàries a la reyna de parahís,99 que per la sua pietat e misericòrdia de aquella 

vergonyosa infà[mi]a lo volgués fer delliure. Mas lo president o governador de 

aquella terra, hoïda la deposició100 dels testimonis, no estimant que fossen falsos lo 

féu portar al supplici; y, aprés que los ministres de la justícia ja per mort lo 

haguessen deixat101 en la forca, tornaren a la ciutat deixant102 aquell cors que fos 

vianda per als sútzeus103 corps e buytres. Esdevench-se quatre jorns aprés que huns 

inichs e malvats hòmens, trobant la muller de aquest penjat, li digueren: «O, muller 

del ladre sentenciat!» Les quals injurioses paraules aumentaren la gran dolor que de 

la mort del seu just y estimat marit [26v] la virtuosa dona tenia; e axí, ab doloroses 

làgrimes, ab grans plors e sospirs, anà al loch hon lo marit penjava y, mirant ab 

piadosa vista a d’aquell, dolorosament planyia. Hoint lo marit tan104 entrestit plant 

com en aquella hora la adolorida muller feya, li dix semblants paraules: «No ploreu 

ni crideu, estimada muller mia, que yo só viu y viuré molt temps en companyia 

vostra, que la gloriosa verge Maria me ha conservat la vida, perquè yo105 cascun 

any la incarnació106 del seu gloriós fill a pa y aygua dejunava, y cascun dia 

agenollat la saludava set vegades de aquella salutació que per l’àngel Gabriel en la 

incarnació107 del fill de Déu fon dignament saludada». E axí, la muller ab inefable 
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alegria tornà a la ciutat, manifestant als regidors de la terra lo que de son marit hoït 

y vist havia, los quals, acompanyats de innumerable po[ble], anaren a despenjar 

aquell qui quatre jorns era estat penjat en la forca, y, mirant tan gran miracle com la 

gloriosa verge Maria obrat havia,108 li cantaren devotes lahors y gràcies tornant lo 

despenjat home a la sua pròpia casa, hon en companyia de la sua amada muller 

vixqué109 molts anys en sancta e virtuosa vida. 

 

                                                                                                                                       
vegades de aquella salutació que per l’àngel Gabriel en la incarnació: om. c 

108 obrat havia: havia fet y obrat c 
109 vixqué: visque c 



Com la gloriosa verge Maria visità senta1 Elisabet. Capítol2 VI 

[27r] Per mostrar aquesta alta reyna de parahís3 la sua profunde4 humilitat, 

levant-se de l’estrado de la devota contemplació hon estava tanquada quant l’àngel 

vingué per saludar-la, delliberà, en companyia del seu spòs Josef,xxxi acaminar de 

set legües per aspres lochs y silves per visitar y servir en lo part la sua sancta 

cosina germana Elisabet, la qual de l’antich vituperi de la sterilitat era feta delliure, 

puix havia concebut aquell qui ab la sua sancta boca senyalant ab lo dit havia de fer 

la crida de la benaventurada venguda en lo món del fill de Déu, rey de glòria 

infinida, dient: ‘Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi’.xxxii 

Anava la gloriosa senyora no solament per fer tan sancta visita, mas5 per 

sanctificar lo gloriós Baptista6 dins lo ventre de sa mare, lo qual, atenyent ús de 

rahó y de sciència perfeta, devotament se agenollà adorant la mare y lo fill qui·l 

visitaven, fent profetizar a la prenyada Elizabet7 de la incarnació los alts e 

profundes8 misteris dient semblant paraules: «O, sacratíssima verge Maria, beneyta 

sou vós sobre totes les dones, y beneyt serà lo fruyt que naxerà del vostre 

sanctíssim ventre! Y d’on ve a mi ésser digna de tan gran benaventura, que la mare 

del senyor y creador del món a d’questa sua humil serventa no ha desdenyat venir a 

veure? Y no solament yo, mas l’infant que dins la tanqua del meu ventre porte 

granment se alegra, manifestant ab salts, ab balls y ab9 altres [27v] senyals lo que 

ab paraules manifestar no li és posible, puix tancat dins les tenebres del meu estèril 

ventre ha conegut la lum del clar sol de justícia qui10 està amagat dins lo sacrari del 

vostre verge ventre». 

E axí publicava per la sua devota boca la gloriosa sancta les grans 

magnificències que en la sagrada verge Maria l’omnipotent Déu obrat havia, tant 

que la benaventurada reyna de parahís,11 mirant-se de tan excelsa glòria 

magnificada, començà a pronunciar les dolces paraules de aquell excel· lent 

càntich: ‘Magnificat anima mea Dominum’, seguint aquella antiga e lohable 

                                                      
1 senta: sancta c 
2 Capítol: cap. c 
3 parahís: paradis c 
4 profunde: profunda c 
5 mas: mes c 
6 Baptista: Joan Baptista c 
7 Elizabet: Elizabeth mare sua c 
8 profundes: profundos c 
9 ab: om. c 
10 qui: que c 
11 parahís: paradis c 
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costuma judayca, que la divina bondat quant12 alguna maravellosa obra en ells 

obrava, solempnes y dignes càntichs componien y deyen. Y en la pronunciació de 

aquest gloriós càntich fon feta la sacratíssima verge Maria evangelista, 

denunci[an]t portar dins lo seu inmaculat ventre lo verdader messies que tots los 

antichs pares per gran temps havien desijat veure; y fon feta profetissa prenunciant 

aquelles coses que lo seu benaventurat fill obrar devia, deposant los infels reys e 

prínceps poderosos, exalçant los humils e fels crestians y deixant13 los richs juheus 

en la vanitat de la sua cega ignorància que, axí com passant14 lo yvern per les 

florides silves la veu de la casta tortra15 és hoïda, axí, passant lo yvern de la ley 

antiga y venint a la plenitut del temps quant Déu16 omnipotent tramés lo seu 

unigènit fill, la veu de la evangelical tortra,17 sacratíssima verge Ma[28r]ria, fon 

dolçament hoïda dient ‘Magnificat anima mea Dominum’; que l’etern Déu, quant 

sient en l’archa del testament parlava ab Moysés y per boca de Moysés parlava a18 

tot lo poble, significava que lo fill de Déu, sient en l’archa de la humanitat dins en 

lo verge ventre, devia sanctificar al gloriós Babtista19 parlant per la boca de la 

sacratíssima verge Maria mare sua, axí com en lo temps passat havia parlat per la 

boca dels sancts profetes. 

Seguint, donchs, aquella consuetut de la ley antiga aquesta excelsa reyna 

dels àngels, dix: ‘Magnificat anima mea Dominum’, que si Maria, germana de 

Moysés, en lo passatge de la mar Roja magnificant a Déu omnipotent féu aquell 

càntich: ‘Cantemus Domino gloriose’,xxxiii  molt millor lo podia magnificar la 

sacratíssima verge Maria, puix ella és aquella gloriosa nau per qui passam per la 

mar de abominables culpes a la riba de la div[ina] gràcia. E si Dèlbora per la 

victòria de sos enemichs dix aquell altre càntich: ‘Benedicite Domino ego sum que 

canam et psallam Deo meo Israel’,xxxiv molt millor devia fer càntich la sacratíssima 

verge Maria, puix portava dins les sues virginals claustres aquell qui dels cruels 

dimonis devia gloriosa victòria atényer. E si Judich, havent tallat lo cap del gran 

Olofernes féu aquell noble càntich: ‘Cantate Domino in cimbalis modulamini illi20 

psalsum novum’,xxxv molt millor devia fer càntich la sacratíssima21 verge Maria, 

                                                      
12 que la divina bondat quant: que quant la divina bondat c 
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14 passant: passat c 
15 tortra: torta c 
16 Déu: deu lo pare c 
17 tortra: tota c 
18 a: ab c 
19 Babtista: Joan Baptista c 
20 illi : ipsi c 
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puix havia trencat lo cap de aquella antiga serp [28v] que temptà a nostra mare22 

Eva. 

Anaren aprés a seure les dues sanctes prenyades perquè dels alts e 

profundes23 misteris que en les concepcions dels seus gloriosos fills la divina 

saviesa obrat havia rahonar se poguessen, fent cascuna a Déu omnipotent de tan 

grans beneficis24 innumerables lahors y gràcies. Estigué aquesta senyora del món 

per temps de tres mesos en la casa de la benaventurada senta25 Elizabet, servint-la e 

administrant-li totes les coses per a l’esdevenidor part necessàries; y, vengut lo clar 

dia de la benaventurada naixença del gloriós Baptista,26 la qual fon en disapte a 

vint-e-cinch27 de juny, ella, reyna de glòria, per mostrar-nos de humilitat manifest 

exemple, fon la madrina,28 bolcant y faixant29 lo graciós infant ab les sues mans 

sagrades.30 

Y moltes vegades, reconexent que aquella qui· l bolcava e faixava31 [er]a la 

reyna dels àngels, axí en ella tenia tostemps la sua vista fermada que no·s volia 

partir dels seus sanctíssims braços. E, axí com tots los32 qui en aquesta miserable 

vida naixen ab plorosa y trista veu criden, aquest gloriós sanct no plorà ni cridà, 

mas senyalava gran goig, puix la mare del fill de Déu allí present se mostrava. Y al 

huytén jorn, que lo gloriós infant fon circuncís, cobrà la paraula lo justificat 

Zacharies, que per temps de nou mesos la havia tenguda perduda; y movent 

l’Esperit Sanct lo instrument de la sua fecunda e devota lengua, ab eleva[29r]da33 

entonació féu hun digne càntich: ‘Benedictus dominus Deus Israel, quia visitavit et 

fecit redempcionem plebis sue34’,xxxvi imitant al35 gran rey y profeta David que, 

aprés de haver vençut al gran gigant Golies, féu hun novell càntich retribuhint a 

Déu omnipotent innumerables gràcies de tan gloriosa victòria. E, axí, la 

benaventurada reyna dels cels alegrament escoltava lo solempne càntich del gloriós 

Zacharies, en lo qual era donada benedicció, lahor e glòria al seu inmens fill que 
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23 profundes: profundos c 
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dins lo36 seu verge ventre portava, lo qual era gran en potència, sapiència, justícia e 

misericòrdia, segons la propietat37 del seu sanct nom que era Jesús, fill natural de 

l’altisme. 

Y, aprés que fon estada per temps de tres mesos en aquella [san]cta casa 

adoctrinant, ensenyant y38 donant-los consolacions grandíssimes y dient-los que de 

son fill39 Johan tot lo món seria molt40 alegre, fent cascun any per tota la 

cristiandat41 de la nativitat de aquell solempne e grandíssima festa, y havent-los 

informat de moltes e profitoses doctrines, los manifestà com deliberava tornar en 

Natzaret a la sua pròpia casa. Mas los gloriosos Zacharies e la benaventurada 

senta42 Elizabeth, coneixent43 la gran sanctedat e perfecció de aquesta perfeta 

verge, a qui la lum eterna havia tant il·luminada que la havia feta estela de la mar 

il· luminant e guiant als qui per les grans ones de aquesta treballosa vida discorren, 

e que portava lo fill de [29v] Déu tancat dins lo sacrari del seu inmaculat ventre, 

agenollats als seus sagrats44 peus ab amoroses làgrimes la supplicaven que no·s 

volgués partir de la sua companyia e casa, que dels temporals béns que ells tenien 

seria tostemps ella e lo benaventurat Josef subvenguda. Mas la gran emperadriu del 

món, regraciant tan corteses offertes y benehint al gloriós Babtista,45 se partí de tan 

sancta companyia e, a peu, axí com era venguda, ab lo seu espòs Josef a Natzaret 

hon tenia la sua posada endreçà lo piadós viatge, parlant los dos per aquell desert 

camí de la incomparable gràcia que la divina bondat en lo vell Zacharies y en la 

estèril Elizabet obrat havia, donant-los hun tan estimat fill en tan avançada46 

vellea.47 Y en aquest tan solitari48 camí anava acompanyada,49 si bé no·s 

m[os]trava,50 aquesta alta reyna de parahís del Fill de Déu [en]carnat,51 que dins lo 

inmaculat ventre portava; anava ab ella tota la glòria y o[r]nament de totes les 

virtuts y dons de l’Esperit Sanct, e lo príncep dels àngels ab innumerables cavallers 
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de la celestial milícia. 

Tornada, donchs, en Natzaret52 aquesta alta reyna de glòria, lo seu 

sanctíssim ventre cascun jorn de tal manera crexia que lo benaventu[r]at espòs, 

conexent que de l’Esperit Sanct era prenyada, volgué dexar-la, estimant-se indigne 

per la sua gran humilitat de estar en companyia de aquella senyora que lo fill de 

Déu havia meritat concebre. Y volgué amagadament [30r] deixar-la, no perquè de 

aquella temés algun inconvenient, que ans creya que la dona pogués sens alguna 

humana sement concebre que la verge Maria pogués alguna53 offensa cometre, mas 

volia deixar-la54 tement que no li fos atribuït a vana presumpció voler estar en 

companyia de tan alta senyora en qui la divina bondat transcendets misteris obrava. 

Y per reposar aquest ansiós y humil pensament del gloriós sent55 Josef, li aparegué 

l’àngel Gabriel dient semblants paraules: «No deixeu,56 Josef, amich y servent de 

Déu, la vostra gloriosa esposa, que no sens grans misteris sou elet espòs de tan 

sanctíssima verge; y no temau la maravella de tan alta concepció, que vós sereu 

pare adobtiu de aquell qui naixerà57 per salvar a vós y lo seu elet poble». E, axí, 

certifficat per l’àngel, lo benaventurat sent58 Josef estigué en la companyia de tan 

excelsa reyna, servint-la en totes les coses que la sua alta magestat li manava. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, exemple, regla y59 espill de humiltat 

verdadera! Axí com vós, humil senyora, muntàs de Natzaret en los alts monts60 de 

Judea61 per visitar la benaventurada sancta Elizabet, feu que yo munte dels vans e 

baixos desigs mundanals als monts62 e altitut de virtuoses obres; y fundau la casa 

de la mia vida en humilitat profunda, lançant de aquella tots los movi[30v]ments de 

presumptuosa supèrbia. 

Guardau-me en los perillosos camins de aquest món miserable, que yo no 

sia assaltat63 per algun peccat o vici; y feu-me, senyora, ésser64 tan humil que en 
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qualsevol loch que yo sia menor de tots me estime, y de tots ésser menyspreat 

desige. Y que si alguna corporal injúria yo rebré, pacientment la comporte, perquè 

ab tan simple humilitat e paciència puga yo muntar de aquesta baixa e miserable 

terra en l’altitut de la celestial posada. Amén. 

 

Miracle 

En les parts de Grècia, en una ciutat que ha nom Tumba, és edificat hun 

solempne monestir sots invocació de la sacratíssima verge Maria, en lo qual no s’i 

pot arribar65 sinó en certes66 hores del dia, perquè la gran mar fent minvants e 

creixents67 fins a [le]s parets de aquell devot monestir se acosta. Y perquè a la gran 

devoció de una insigne capella innumerables persones ab devotes presentalles y per 

vetlar arriben, esdevench-se lo dia de la gloriosa vesitació68 de senta69 Elizabet que, 

venint moltes gents a la solempne vigília de tan beneyta festa, essent en lo mig de 

la arena, que la gran mar estava minvada, sentiren venir ab espantable remor la mar 

que ab gran fúria crexia. Cuytaren tots ab cuytada fuyta, restant sola que fugir no 

podia una dona prenyada, granment de la sacratíssima70 verge Maria devota, la 

qual, ab piadoses veus,71 cridava als qui fugien que ajudar-li volguessen,72 mas, 

desijosos de estalviar les sues perilloses73 vi[31r]des, fengint74 no hoir-se, ab 

cuytats passos fugien. Mirant la adolorida prenyada que la ajuda humana li faltava, 

recorregué ab entristides làgrimes75 a la mare de pietat, reyna de misericòrdia, 

suplicant ab les mans en76 alt plegades la sua alta magestat que per aquell inefable 

goig que ella, gloriosa senyora, essent prenyada presentà77 a la prenyada78 sancta 

Elizabet, que volgués a ella, prenyada de nou mesos, deliurar del gran perill en què 

estava. 

Acabada tan piadosa suplicació li aparegué una resplandent senyora y, 
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cobrint-la ab la mànega de la camisa que vestia, la portà súbitament a la porta de la 

devota esgleya,79 sens que una sola gota de aquella furiosa aygua havia pogut 

banyar les sues pobres vestidures, parint de continent sens molt affany ni dolor hun 

fill de elegant y bella forma. Arribant los de la sua companyia, e trobant la devota 

partera, granment se maravellaren, estimant80 que en les fond[es] aygües de aquella 

gran mar hagués deixat81 la vida, als quals, ab làgrimes que de la font de devoció 

naxien,82 contà83 lo gran miracle que en ella la sacratíssima verge Maria obrat 

havia, per hon tots los qui en aquella sancta vigília84 eren arribats cantant la Salve 

Regina a d’aquesta85 tan alta e poderosa reyna de glòria magnificaren. 
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Com la gloriosa verge Maria parí son fill, Déu y senyor nostre. Capítol1 VII 

[31v] Acostant-se al terme del novén mes, la sanctíssima senyora recolzava 

sobre·ls coixins de segura creença, tenint ferma esperança de la hora, del dia y de 

la manera que parir devia, no tement2 los esdevenidors mals ni dolors que les altres 

dones dels parts acostumen tembre, ans era certa que, puix lo qui d’ella havia de 

nàixer la féu exempta del dan de la primera culpa, que tanbé en lo part de tota dolor 

y pena la faria delliure.3 Y fent de la sua sanctíssima4 ànima una ara de oblació de 

continuats sacrificis, encenent en aquella luminoses lànties de contemplació 

perfeta, perfumant ab lo preciós ensens de oració devota, pensava que certament 

devia parir ver Déu y home, apparellant ensemps ab lo gloriós sent5 Gabriel los 

bolquers y les altres coses que les sues sagrades mans havien filat per a co[b]rir del 

seu benaventurat fill la carn gloriosa, pensant com lo rebria, com l’adormiria,6 com 

lo offerria a Déu lo pare, ordenant en lo seu elevat enteniment a consel del 

benaventurat sent7 Gabriel, qui en sa companyia estava, quines serien les primeres8 

paraules que per devota oració9 li presentaria. 

E axí levava la sua alta intel·ligència a la altitut dels cels, suplicant a Déu 

omnipotent que la endreçàs a dignament parir e rebre lo seu etern fill, e a contractar 

e servir aquell ab digne honor e reverència. E, arribant de Natzaret en Betlem, 

cercava la solícita senyora alguna abitació hon ella y sent10 Josef, ab la sua pobra e 

poca roba, [32r] poguessen atényer posada; mas perquè mostraven ésser presones 

en estament de gran pobretat constituhides, no trobaven11 qui· ls12 volgués acollir ni 

rebre. E, axí, acceptà la sanctíssima13 peregrina14 hun pobrellet diversori, en lo 

qual, acabats y complits los nou mesos, en diumenge a mija nit, closes y sagellades 

les claustres de la sua virginitat, parí sens dolor ab incomparable goig e alegria lo 

seu inmens fill Déu,15 naixent de l’inmaculat ventre. 
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Volgué estar nou mesos tanquat dins lo verge ventre perquè los qui en lo 

miserable carçre de aquest entrestit món estan tanquats a la companyia dels nou 

órdens d’àngels16 muntar poguessen; volgué nàixer de nit l’etern sol de justícia 

perquè los qui en la nit de error abiten a la benaventurada lum de veritat 

pervinguessen; y volgué nàixer en lo diversori, qui17 és loch de passatge, per 

mostrar que era peregrí y que de aquest món no era [lo] seu regne. 

Alegrà’s de tan alegra naxença Déu lo pare; alegraren-se tots los ciutadans 

de la ciutat superna dient: ‘Gloria in excelsis Deo’; xxxvii alegrà’s la gloriosa mare 

dient aquelles paraules de Anna, mare de Samuel (primo,18 Regum secundo):19 

‘Exultavit20 cor meum in Domino et exaltatum est cor meum in Deo meo, quia 

letata sum in salutari tuo’.xxxviii  E, axí, aquesta benaventurada mare, de continent 

que fon nat lo seu gloriós fill, lo adorà com a verdader Déu y home, fent-li gràcies 

que per salut de l’humanal linatge era volgut devallar de la sumitat dels cels en 

aquesta fonda e a[32v]marga vall de misèri[a], besant-li aquelles sanctíssimes mans 

que innumerables malalts havien de curar fent obres maravelloses; besava aquells 

sacratíssims peus qui21 descalços hirien22 calsigant la dura terra fent aspra 

penitència; contemplava en la sua sanctíssima cara, en la qual, com en un spill clar, 

tota natura angèlica se mirava; contemplava23 en totes les parts de la sua24 elegant 

presona,25 les quals innumerables colps, dolors e improperis sostendrien26 per 

redempció de l’humanal linatge; atenyent inefable alegria parint sens dolor alguna 

aquell qui tant havien desijat veure tots los gloriosos sancts patriarches y profetes. 

Y era molta rahó que sens dolor parís, puix d’ella naixia27 aquell gran metge qui 

venia per sanar del món les cruels malalties, y encara perquè ell, qui havia manat 

hon[r]ar pare e mare, volia mostrar a nosaltres profitós exemple: que no devem 

donar a nostres mares dolors, treballs ni congoixes. 

E perquè la ciutat de aquest món estava asetjada e presa per los enemichs 

de natura humana, sens vitualles de verdadera bondat, veritat e gràcia, volgué la 
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17 qui: que c 
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divina magestat que lo seu fill, Déu Jesús,28 hixqués de la abitació del ventre de sa 

mare perquè ab les armes de la sanctíssima creu remés e delliuràs29 lo món dels 

enemichs30 cruels e perversos; e, axí com ressussitant hixqué del sepulcre restant 

clos e sagellat ab lo sagell del gran sacerdot, axí hixqué naixent31 del verge ventre 

sens rompre lo sagell de virginitat de la sua sanctíssima32 mare. Y puix les daurades 

portes de vir[33r]ginitat sens obrir hagueren donat passatge al rey de glòria per a 

exir a la lum de nostra fosca vida, devallà dels alts cels ab gran triumpho la 

celestial cavalleria perquè de son Déu y senyor mirassen la gloriosa cara, al qual, 

ensemps ab la excel·lida mare, en aquell tan pobre diversori devotament adoraren. 

Vingueren aprés los humils e simples pastors, ab incomparable alegria contant33 la 

próspera alegra nova que dels benaventurats àngels en les altes muntanyes hoït 

havien, les quals coses la sacratíssima verge Maria estojava en los archius de la sua 

gran memòria, concordant aquelles ab les antigues e sanctes profecies y, 

senyaladament, ab aquella profecia del gran profeta David: ‘Et ipse tanquem 

sponsus precedens de thalamo suo’,xxxix que Jesús, salvador nostre, exia del thàlem 

del verge ventre ab inefable alegria per esposar y ajustar-se ab la sancta cristiana 

Sgleya.34 

És estada la sacratíssima verge Maria tremuntana inmoble, guiant-nos [per 

la] gran mar de aquest món miserable fins al port de salut verdadera; estela 

luminosa fermada en la sumitat del cel per contemplació devota,35 luent e clara per 

exemple de sanctedat, il·luminant aquest enfosquit món ab la claredat dels raigs de 

les sues virtuts luminoses, vermella del foch de caritat encesa, pròpiament 

nomenada estela, que axí com de la estela naixen los raigs sens lesió alguna, axí la 

gloriosa verge Maria sens rompre les claustres de virginitat parí lo seu gloriós fill 

Déu Jesús, salvador nostre. És estada la gloriosa verge Maria font excel·lent parint 

[33v] aquella celestial aygua la qual David per tots los patriarches y profetes 

sedejant cridava: ‘Anima nostra, sicut terra sine aqua’,xl y de la qual és exit lo riu 

qui abundantment ha regat los verts e florits camps de la cathòlica Esgleya;36 per 

ella en nosaltres de la mar de la bondat infinida decorren les aygües de les 

celestials gràcies. És estada la sacratíssima verge Maria nau gloriosa portant dels 
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cels lo pa de vida, al37 qual convidant a nosaltres diu: ‘Comedite panem meum et 

bibite vinum quod miscui vobis’,xli lo qual pa fon pastat en la concepció, fon cuyt 

ab lo foch de l’Sperit Sanct dins lo forn del seu verge ventre, fon partit aprés en la 

taula de la creu sancta en tres maravellosos troços: lo cors en la creu, la sanch en la 

terra, l’ànima en lo fondo lim dels38  gloriosos sancts pares. És estada la gloriosa 

verge Maria maravellós arbre, produhint lo fruyt de vida, [lo] qual és estat en la 

creu, medecina; en lo sagrament,39 pa; en l’ànima, vida y en lo cel, beatitut eterna; 

fruyt de color bella,40 de olor maravellosa, de sabor delitable; a huns és mannà per 

dolçor; als altres, bresca41 per contemplació; als altres, mantega per la grassea de 

devoció; als42 altres, oli per contemplació; als43 altres, vi per contricció; als altres, 

pa per virtut de fortalea.44 Aquest saborós fruyt és stat amagat en lo temps de la 

concepció dins la flor de la virginitat de la sua puríssima mare, mostrà’s lo jorn de 

la sua nativitat gloriosa, madurà en la pricació45 y fon46 collit en l’arbre de la creu 

sacratíssima. Aquest celestial fruyt se mostrà blanch en la naixença47 per [34r] 

virginitat e innocència; vert per la esperança de la divina glòria, resplandent en la 

transfiguració; vermell en la passió; groch y descolorit en lo sepulcre. Y és estada 

la gloriosa verge Maria terra molt fèrtil de la qual, sens sement humana, és exit lo 

forment qui en lo sagrament de l’altar als cathòlics cristians48 dóna refecció 

complida. Lo profeta Ysaÿas,49 mirant ab lum de gràcia la nativitat de Jesús, 

salvador nostre, diu: ‘Ascendit sicut virgultum coram eo’,xlii  significant que, axí 

com planta naix de la terra sens ajuda humana, axí lo fill de Déu naixqué de la terra 

del verge ventre de la sacratíssima mare sens operació humana, y pot-se dir terra 

sequa la gloriosa verge Maria, perquè granment sedeja la salut de l’humanal 

linatge. 

Vetlava la mare sacratíssima en la guarda e custòdia de tan gloriós fill, 

diligent e sollícita en totes les coses que al servir de aquell se sguardaven:50 faixant, 

bolcant y endreçant aquelles ca[rns] precioses que les mans de l’Sperit Sanct dins 
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lo palau del seu verge ventre havien formades y, tenint en los braços aquell qui ab 

lo braç de la sua infinida potència tot l’univers món sostenia, ab humil honor y 

reverència, ab una temor piadosa, ab gran goig e glòria l’abraçava,51 l’estrenyia52 y 

deportava, contemplant en la sua benaventurada cara, nodrint-lo ab la sua let 

preciosa, la qual és estada valerosa moneda d’on se53 pagà lo rescat de nosaltres, 

catius miserables. O, dignitat de gran excel·lència! O, alt e profunde54 misteri, que 

aquell gran rey [34v] que ab los richs béns de la sua divina gràcia aquest món 

abundosament55 governa, de la dolça y preciosa let de tan sanctíssima mare 

prengués aliment per a sustentar la vida! 

Aquesta mare beneyta, per la sua profunda humilitat, no volia revelar ni dir 

a negú56 que·l57 seu gloriós fill fos fill58 de Déu y home, sperant que lo seu amat y 

poderós fill com li plagués ho revelaria. Y en açò podem complidament conéixer59 

que ella, gloriosa senyora, era molt poc parlera, que no legim en la sagrada 

scriptura haver parlat sinó set vegades, les quals als set dons de l’Sperit Sanct60 són 

dignament referides: parlà dos vegades ab l’àngel, dos vegades ab senta61 

Elizabeth, dos vegades ab son fill, Déu y senyor nostre, una vegada ab los ministres 

dels núpcies; de la qual saviesa de callar és ella, per lo seu gloriós fill granment 

lohada dient (Canticorum IIII 62): ‘Quam pulchra es amica mea oculi tui, columbe 

extra taciturnitatem tuam’,xliii  y ella, gloriosa senyora, parlant del seu discret 

scilenci diu (Ecclesiastés VIII): ‘Ego os regis observo’,xliv volent dir que la sua 

sagrada boca no parlava sinó de justícia, pietat e clemència, que són paraules que 

per als63 grans reys se64 pertanyen. Parlava molt poch vivint lo seu benaventurat 

fill, perquè ella, gloriosa luna, no volia clarejar en presència del clar sol de justícia; 

mas, aprés que fon arribat a la posta de la mort dolorosa, ella, resplandent luna, 

contra les tenebres de la nit de errors mostrà los grans raigs de la sua65 luminosa 
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doctrina, ensenyant als apòstols66 e deixebles,67 y vencent y convertint 

innumerables heretges68 a la sancta fe cristiana. És pròpiament nomenada luna que, 

axí com la69 Luna és la planeta a nos[35r]altres més vehina, y quant les altres 

planetes per pluja nos70 socorren, ella tramet lo seu ros fent fructifricar la terra, axí 

la sacratíssima verge Maria, luna gloriosa, en totes les grans necessitats nostres nos 

és vehina, socorrent-nos ab lo ros de la sua misericòrdia quant lo seu gloriós fill y 

los altres benaventurats sancts per nostres abominables71 colpes nos desemparen. 

Tenia, donchs, tan gran necessitat, pobretat y fretura aquesta alta e humil 

senyora que no tingué altra empaliada72 casa per a parir al gran rey de glòria sinó la 

pobra barraqua; altre pintat breç on lo73 pogués adormir sinó lo dur presebre; altres 

nodrits74 patges qui la servissen sinó los dos animals inmundes, lo bou y l’ase; e 

axí, aquestes foren les reals insignies75 ab les quals la reyna dels cels fon en la terra 

de Betlem venerada. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, ciprer plantat en lo m[ont] de Sion! Puix a 

mija nit naixqué del vostre verge ventre lo luminós sol de justícia, feu-me gràcia 

que ab los raigs de la sua maravellosa claredat en la nit de aquesta humana 

peregrinació yo veja lo dret camí de anar a la celestial pàtria, y per aquell 

inextimable76 goig que vós sentís de nativitat tan gloriosa, feu nàixer en mi 

sa[n]ctedat de novella vida, il·luminant la mia escura pensa perquè yo veja los 

anys, los mesos y los passats dies com77 los he vanament despesos; e, axí, poré lo 

restant temps de mon viure esmerçar en exercici de sanctes e virtuoses obres. Féu-

me vós, alta e humil senyora, desestimar a mi mateix y les vanes honors de aquest 

món miserable, perquè en l’altitut de honor verdadera ab tan laugeres ales mun[t]ar 

e acaminar puga. Amén. 
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[35v] Miracle 

En lo principat de Salern, una virtuosa senyora, a la qual lo marit per la sua 

virtut, honestat e bellea granment amava, parí hun fill molt negre, que tots los qui78 

veyen lo stimaven ésser fill de hun esclau que en la sua casa tenia. E, axí, lo 

envergonyit marit cambià en oy,79 ira e terrible malícia la gran amor que a la sua80 

casta muller tenia; mas la devota senyora, que de semblant culpa era neta, ab 

piadosos sospirs e plors la gloriosa verge Maria devotament invocava, suplicant la 

sua alta majestat que per la sua gran81 pietat e misericòrdia li volgués ajudar en 

aquella tan gran tribulació e congoxa que sostenia, que no solament era desamada 

de son marit, mas encara de tots los parents e amichs era vituperada y escarnida. E 

axí, [ab] entrestides làgrimes, suplicava cascun dia a la reyna de glòria que per 

aquell incomparable goig que ella, mare de misericòrida, sentí quan parí lo fill de 

Déu, la volgués alegrar d’aquell fill negre que parit havia y li volgués conservar la 

sua honesta fama mostrant a son marit e a tots los altres la sua puritat e innocència. 

Inspirada hun jorn per la sacratíssima verge Maria aquesta devota dona anà 

al riu que prop los murs de aquella ciutat decorre y,82 essent sobre hun gran pont, 

tenint lo fill negre en los braços, en vista de moltes gents que83 per aquell delitós 

pont se passejaven, dix ab altes veus84 semblants paraules: «O, sacratíssima verge 

Maria! O, mare de misericòrdia! O, segur refugi dels qui [36r] a vós recorren! Axí 

com yo de la culpa de l’abominable peccat que m’és estat imposat só delliure, axí 

plàcia a la vostra gran pietat85 mostrar hun tal miracle que a tots sia manifesta86 la 

veritat de la mia innocència!» E, acabant tan piadosa exclamació, tenint lo fill 

negre en los braços, se lançà de l’alt87 pont en les corrents aygües de aquell riu 

fondo. Devallaren tots los qui en lo pont estaven per veure si era morta, y trobaren-

la aseyta88 davall lo pont sens lesió alguna, tenint en los braços lo fill que de negre 

era tornat blanch, per hon, maravellats de tan gran maravella, trameteren per lo 

marit perquè de la sua casta muller miràs la puritat verdadera; e axí, lo alegre marit, 

mirant tan gran miracle, demanà perdó a la sua casta muller89 pregant-la que per 
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honor y reverència de la gloriosa verge Maria li perdonàs la falsa creença que 

d’ella tengut havia, la qual, ab sancera voluntat, li perdonà. Y, aprés de alguns dies 

de90 licència [de] son marit, abandonant lo món, se apartà en una devota religió 

servint a la gloriosa verge Maria que de tan gran infàmia ab tan manifest miracle la 

havia feta delliure. 

 

                                                                                                                                       
virtuosa muller: la gloriosa verge Maria obrat havia: ab gran humilitat li demana 
perdo c 

90 de:ab c 



Com la gloriosa verge Maria véu circuncir1 lo seu gloriós fill. Capítol2 VIII 

Acabats y complits huyt3 dies de la nativitat del nostre salvador Jesús, 

mirava la mare, sacratíssima verge Maria, ab ulls de entrestida continença la tendra 

e delicada carn de son fill ésser tallada ab hun coltell de dura pedra, [36v] tenint 

compassió estrema de la dolor que en aquell tan manifestament contemplava, 

plegant ab reverent devoció aquella sanch preciosa que de la sancta nafra de la 

circuncisió decorria.4 Y per mostrar la misèria de natura humana que ab si havia 

unida e presa, plorava lo gloriós infant, al qual la piadosa mare ab humil reverència 

torcava les precioses làgrimes; y, acostant la sua plorosa cara a la cara del seu 

gloriós fill, mesclaven-se les entrestides aygües que dels ulls dels dos 

abundosament corrien.5 

Fon en aquella ora la sacratíssima senyora ensemps liberal y justiciera, 

volent que·l seu benaventurat fill fos rich mercader que, exint de la nau del verge 

ventre, al huytén jorn ab lo tresor de la sua sanch preciosa començàs a comprar y 

rembre lo món, acabant de pagar lo inestimable preu de aquell en la taula de cambi 

de la creu glo[ri]osa, una gota de la qual abundantment infinits móns bastava6 

rembre.  

Y puix tan liberalment distribuhia lo rescat de la gran redempció nostra, era 

justa cosa lo seu nom fos declarat ésser Jesús, que vol dir salvador, lo qual nom 

eternament era escrit sobre los predestinats en lo libre de la divina conexença, 

anunciat per lo gloriós sent7 Gabriel ans que fos8 concebut de l’Esperit Sanct dins 

lo cast ventre de tan insigne mare. Aquest gloriós nom ha9 donat als cechs vista; als 

sorts, hoïda; als muts, paraula; als morts, vida; y és nom de tan gran virtut, potència 

e força [37r] que, ab aquell, los martres10 han vençut los turments dolorosos, y los 

confessors y les vèrgens han laugerament portada la creu de verdadera penitència 

en lo camí d’aquesta11 treballosa vida. Aquest sanct nom és estat figurat per tres 

                                                      
1 circuncir: circoncir c 
2 Capítol: cap. c 
3 huyt: vuyt c 
4 decorria: decorrien c 
5 Y per mostrar la misèria de natura humana que ab si havia unida e presa, plorava lo 

gloriós infant, al qual la piadosa mare ab humil reverència torcava les precioses 
làgrimes; y, acostant la sua plorosa cara a la cara del seu gloriós fill, mesclaven-se les 
entrestides aygües que dels ulls dels dos abundosament corrien: om. c 

6 bastava rembre: bastava a rembre c 
7 sent: sanct c 
8 fos: om. c 
9 ha: nos ha c 
10 los martres: les martyrs c 
11 d’aquesta: de aquesta c 



359 
 

insignes hòmens de la ley antigua apellats per aquest nom Jhesús: és estat lo12 

primer Jhesús Nave,13 o en altra manera appellat Josué, qui tragué lo poble judaych 

del desert hon habitava posant-lo en la terra de promissió santa, figurant Jhesús, 

salvador nostre, que per virtut de la sua mort e passió dolorosa nos ha transportat 

del desert de culpes en la terra de la divina gràcia. Lo segon fon Jhesús, fill de 

Josedech,14 qui reedifficà lo sant temple, figurant Jhesuchrist, subiran sacerdot, 

qui15 en lo altar de la creu gloriosa sacrificà a si mateix per la salut de nostres 

enmalaltides ànimes. Lo tercer fon Jhesús, fill de Sirach,16 qui fon famós doctor y 

profeta, figurant a Jhesuchrist,17 que·ns ha profetat los finals temps y ab la lum de 

la sua sancta doctrina nos ha ensenyat los drets camins de18 anar als celestials 

regnes. 

Sis vegades legim en la sagrada escriptura que lo nostre mestre y senyor 

escampà del seu sagrat cors sanch preciosa: primerament en aquesta circuncisió, la 

qual fon de nostra redempció principi; la segona en l’ort, quant suà sanch per desig 

de la redempció de natura humana, que en l’escur carçre del penós infern era 

detenguda y presa; la tercera quant en casa de l’inich Pilat de sis milia si[37v]s-

cents sixanta-sis19 açots cruels20 ferides li donaren; la quarta quant los malvats 

juheus de cruel corona d’espines lo coronaren; la cinquena quant fon clavat en lo 

dur fust de la creu gloriosa, acabant de pagar lo preu de la gran redempció nostra; 

la sisena ab lo colp que en lo sanct costat Longí li donà ab la lança. Y volgué, per 

donar-nos alegra benaventura, sentir tot lo temps de la sua benaventurada vida 

dolors, treballs, affanys y mort dolorosa, que de continent que fon nat començà a 

sentir enugosa pena per la gran fredor que sentia naixent a mija nit en yvern en 

terra y regió tan21 freda. E ara en aquesta sancta circuncisió escampà la sanch 

preciosa, offerint aquella la sua mare sacratíssima a Déu lo pare en preu de la 

redempció de nosaltres, catius miserables, fent-li gràcies de la sua liberal e paternal 

magnificència; e, axí, la gloriosa senyora suplia en aquelles coses que lo ingrat 

món era deutor a son senyor per los innumerables béns que de la sua majestat 

rebuts havia. Y no solament lo gloriós infant se dolia de la nafra que en les parts tan 

                                                      
12 lo: om. c 
13 nave: lun c 
14 Josedech: Joseph c 
15 qui: que c 
16  Sirach: Sidrach c 
17 a Jhesucrist: om. c 
18 de: per c 
19 sixanta-sis: sexanta sis c 
20 açots cruels: açots y cruels c 
21 tan: om. c 



360 
 

delicades y sensibles li era estada feta, mas encara se dolia de la estrema dolor que 

en la sua estimada mare contemplava; mirant-la ab piadosa vista alargava la sua mà 

sacratíssima a la cara de la plorosa mare per torquar-li aquelles precioses làgrimes 

que dels ulls de aquella abundosament corrien; y la beneyta mare, coneixent22 que 

la voluntat de son fill era que no ploràs, ab piadosa veu tanbé que ell no ploràs lo 

supplicava, e axí la hu a l’altre [38r] piadosament aconsolava. Plorava, donchs, la 

sacratíssima verge Maria mirant del seu gloriós fill tallar la carn delicada per 

donar-nos lum y exemple: que tallem ab coltell de dolorosa contricció de nostres 

ànimes los grans peccats e culpes, lançant dels nostres ulls abundants e doloroses 

làgrimes. 

 

Oració 

O,23 sacratíssima verge Maria, per aquella strema dolor que vós sentís 

quant vés tallar ab coltell de dura pedra del vostre gloriós fill la carn delicada, feu 

tallar de mi ab coltell de dolorosa contricció totes les mies males cogitacions e 

obres, perquè tots los meus pensaments y actes a la divina magestat endrece, y feu-

me tostemps dolorosament plorar les grans offenses, injúries e desconexenses que 

de cor, de boca e de obres contra la majestat del vostre gloriós fill he comeses, 

perquè en lo penós infern yo no haja eternament a lamentar ni plànyer. E axí com 

lo vostre gloriós fill plorà per la dolor de tan penosa nafra, vulla nafrar la mia 

peccadora ànima24 de nafres de caritat, per la qual de dia e de nit los meus trists ulls 

fonts de doloroses làgrimes destil·len, e mirau a mi ab la vista de vostra 

misericòrdia, que yo sens esperança de alguns propis mèrits ple de nafres25 de 

peccats recórrech a vós, qui sou la verdadera metgessa. 

 

Miracle 

[38v] Acaminant per hun desert camí hun rich mercader que de una gran 

fira a la pròpia ciutat tornava, fon asaltat per quatre inichs ladres, los quals, aprés 

que li hagueren levat los diners que portava, ligant-lo a hun abre li tallaren lo peu 

perquè no pogués anar a algun loch o vila a donar clamor de tan cruel e gran 

ladronici,26 sinó que dins dos o tres dies morís per la sanch que de la nafra del peu 

                                                      
22 coneixent: conexent c 
23 O: om. a; O c 
24 peccadora ànima: anima peccadora c 
25 nafres: nafrets a; nafres c 
26 ladronici: ladronici com li havien fet c 
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li 27 exia. Era tan granment devot de la sacratíssima verge Maria aquest robat 

mercader que, mirant la sua gran dolor y congoixa,28 devotament la supplicava 

que·l volgués delliurar29 de aquell tan gran perill en què estava, e axí, ab entrestits 

plors, passà tot aquell dia sens esperança de algun humà adjutori; y,30 arribant les 

escures tenebres de la nit, ab piadosa lamentació la sua estrema dolor planyia dient: 

«O, gloriosa mare de pietat! Mirau ab los vostres piadosos ulls la mia dolorosa 

pena, que dins poch spay serà ma vida finida si la vostra misericòrdia nom socorre! 

O, benaventurada reyna dels cels, no m’abandoneu31 en aquest salvatge desert, que 

sols en la vostra majestat està la mia esperança! Supplicant-vos, mare de 

consolació, per aquella gran dolor que sentís quant vés en la circuncisió tallar la 

preciosa carn del fill de Déu y vostre, me vullau sanar la dolor de aquest tallat peu 

y restituhir-me a la vista de ma muller y de mos fills en la mia pròpia casa». 

Essent32 axí en aquestes devotes suplicacions lo congoixat33 mercader se 

adormí y, acostant-se lo34 clar dia, sentí una veu que·l despertà dient-li:35 

«Aconsola-vos,36 servent de la reyna dels àngels, que la vostra devota suplicació és 

estada hoÿda». Y callant la celestial veu se trobà a les portes de la sua casa ab lo 

tallat peu37 ajustat a la cama, que sol se mostrava una ratlla38 per manifestar lo gran 

miracle que la mare de pietat en lo devot mercader obrat39 havia. 

 

                                                      
27 li : om. c 
28 congoixa: congoxa c 
29 delliurar: desliurar c 
30 y: om. c 
31 no m’abandoneu: nom desempareu c 
32 Essent: Y essent c 
33 congoixat: congoxat c 
34 lo: al c 
35 dient-li: dient c 
36 Aconsola-vos: Aconsolau vos c 
37 tallat peu: peu tallat c 
38 ratlla: railla  a; ralla c 
39 obrat: fet c 



De la adoració dels tres reys d’Orient.1 Capítol VIIII 2 

Resplandia en los braços de aquesta mare sacratíssima lo clar sol de justícia 

quant, girant los ulls a la porta de la posada, véu claregar aquella luminosa estela 

que son fill, Déu Jhesús, novament havia creada, y, mirant obra de tan gran 

maravella, véu aquells tres il· lustríssims reys que dels regnes de Aràbia ab 

innumerable gent de cavall alegrament arribaven3 per visitar y donar humil 

vassallatge y obediència al gran rey Jesús, de qui ells vassalls e súbdits 

s’estimaven. Y, entrant en aquella pobra y deserta posada, en senyal de gran 

humilitat ab los genolls en terra lo saludaren com a rey, y com a verdader Déu y 

home lo adoraren dient semblants paraules: «Rey dels reys,4 senyor del cel y de la 

terra, qui a nosaltres, súbdits e vassalls vostres, ab la guia de la luminosa estela nos 

haveu fet venir a la conexença5 vostra! A vós sol adoram per verdader Déu, rey y 

senyor nostre, suplicant la vostra alta majestat que per la sua infinida misericòrdia 

al poble gentil, lo qual [39v] nosaltres representam, vullau salvar e il·luminar ab la 

claregant lum de la vostra sancta gràcia». 

E, aprés dites semblants paraules, dreçant la sua devota pensa ensemps ab 

la vista a la sacratíssima verge Maria, en semblant manera li parlaren: «A vós, alta 

e humil reyna de parahís,6 mare del fill del qual sou per creació verdadera filla,7 

humilment supplicam que·ns informeu en los articles de la sancta fe cristiana, y de 

la manera com8 concebés, y com parís y de tots los alts9 e profundes10 misteris 

obrats en vós, excelsa reyna». 

E axí, ella, gloriosa senyora, que per virtut divina los escurs lenguatges de 

aquells entenia y parlava, los informà11 de tot lo que saber volien dient semblants 

paraules: «Vosaltres, amats fills meus, deveu fermament creure que lo primer pare, 

Adam, aprés de haver en la fonda vall de Ebron feta gran penitència, y aprés de 

haver ab aygües de innumerables làgrimes la sua culpa lavada, lo adveniment12 de 

Jesús, fill meu, en carn humana ab ardent desig sospirava; Nohé, axí en la plantació 

                                                      
1 d’Orient: de Orient c 
2 Capítol VIIII: Cap.ix. c 
3 arribaven: arribaren c 
4 reys: reys y c 
5 conexença: coneixença c 
6 parahís: paradís c 
7 filla : om. c 
8 com: que c 
9 als: alts c 
10 profundes: profundos c 
11 informà: informant c 
12 lo adveniment: ladveniment c 



363 
 

de la vinya com en la fàbrica de la archa, fon de Jesús, fill meu, figura; Abram13 

fon pare de la fe, puix en ell primer que en tots los altres fon feta promesa de Jesús, 

rey de glòria infinida; Moysés en moltes figures y sacrificis lo adveniment del 

salvador figurava, que qualsevol sacrifici14 dels animals que fon donat al poble 

antich figurava aquell beneyt sacrifici en lo qual la carn del verb eternal en la ara 

de la creu ha d’ésser15 sacrificada per redempció [40r] de natura humana. Lo 

sacrifici de thimiama y de qualsevol altra olor en foch cremada figura16 los cordials 

cremaments de la pensa de Jesús en la amor de caritat encesa, en la qual, axí com 

en hun ardent foch, presentarà a Déu lo pare olor suavíssima. Y fet lo solempne 

temple, foren en David y Salamó17 les promeses de l’adveniment de mon fill Jesús 

renovades; y, aprés, en tots los profetes foren tan espresament18 multiplicades del 

seu adveniment les divines promeses, que manifestament se mostra que en les 

cinch edats de aquest món, per los patriarches, jutges, reys, sacerdots y19 profetes, 

del primer home, Adam, fins ara, aquesta gloriosa venguda de Jesús, fill meu, han 

pronunciada promesa e figurada, dels quals fon tan gran lo desig de veure de Jesús 

la benaventurada presència que alguns de aquells desijaven que los alts cels se 

rompessen perquè pus prest devallàs en aquesta baixa20 terra. Siau, donchs, alegres 

vosaltres, amats fills meus, de haver atés do de tan incomparable estima, que hajau 

vist y adorat aquell en los meus braços, al qual tots los antichs pares veure 

desijaven, que Déu lo pare, mirant de la excelsa habitació sua en aquesta plorosa 

vall de misèrie que la antiga mort exercia sobre totes les vivents creatures cruel 

senyoria, mogut de caritat e compassió estrema, delliberà trametre son fill per 

rembre a l’humanal linatge de tan inich cativeri, complint aquell parlar del profeta 

Ysaÿas21 (XVIIII capitulo):22 ‘Clamabunt ab Dominum a facie tribulantis et mittet 

eis salvatorem et propugnatorem qui liberet eos’,xlv y lo pri[40v]mer home, per la 

sua gran culpa, menjant del fruyt del vedat arbre caygué de l’altitut de la sua noblea 

en la profunditat de misèria, incorrent en aquella justa sentència per lo universal 

creador promulgada: ‘Maledicta terra in opere tuo spinas et tribulos germinabit 

tibiet insudore vultus tui vesceris pane tuo’.xlvi Mas lo misericordiós Senyor, 

                                                      
13 Abram: Abraam c 
14 sacrifici: sacrificis c 
15 d’ésser: de esser c 
16 figura: figurava c 
17 Salamó: en Salamo c 
18 espresament: expressament c 
19 y: om. c 
20 baixa: baxa c 
21 Ysaÿas: Isayes c 
22 XVIIII capitulo: .xix.capitu c 
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escanpant les riquees23 de la sua inmensa bondat, no volgué tenir tanquats en la sua 

ira los grans tresors de la sua infinida misericòrdia, que per levar de aquesta greu 

cayguda a l’humanal linatge és devallat dels alts cels, plantant-se ell, gloriós arbre 

de vida, en lo parahís24 del meu sagellat ventre, produhint tan medicinal fruyta de 

gràcies que de la malatia del verinós fruyt de Adam25 pogués natura humana 

complida curació atényer. Y lo jorn de la sua gloriosa nativitat totes les universals 

creatures senyal de la sua benaventurada venguda senyalaren: conegué’l lo cel per 

la creació de la novella estela que de vosaltres és stada segur adalit e guia; 

conegué’l l’ayre, que fon a mija nit luminós, puix naixqué26 lo verdader sol de 

justícia per il· luminar les enfosquides tenebres de aquest món miserable; conegué’l 

l’aygua, que,27 convertida l’aygua de la font en oli, brollà y corregué fins al corrent 

riu de Tibre, significant que la font de misericòrdia en gran abundància emanar 

devia, lo què havia profetizat la Sibil·la dient:‘Quando erumpetur fons olei 

nascetur salvator’; conegueren-lo los arbres, que28 les vinyes de Eugadi,29 bàlsem 

de suavísi[41r]ma olor produhiren; conegueren-lo les pedres, que dels alts edifficis 

del temple de pau30 caygueren, coneixent31 de aquest gloriós rey32 la triumphant 

victòria». 

E, aprés que aquesta benaventurada senyora aquestes y moltes altres rahons 

los hagué rahonades hi·ls33 hagué informats dels articles de la sancta fe cathòlica, 

los dix que estiguessen alegres, que lo seu gloriós fill, qui· ls havia portat de les 

escures tenebres de la gentilitat a la lum de la sancta fe cristiana, los donaria los34 

richs béns de la eterna benaventura en satisfacció dels grans tresors y offertes que 

ab tan devota voluntat li offerien. Alegrava’s la mare sacratíssima mirant que lo seu 

fill tan chich, tan nu,35 tan pobre, sens alguns servidors ni família, en tan dejecta 

posada fos de tan richs e poderosos reys honrat per rey y adorat per verdader Déu y 

home. 

                                                      
23 riquees: riqueses c 
24 parahís: paradis c 
25 del verinós fruyt de Adam: del veri que lo fruyt que Adam menja causa c 
26 naixqué: naxque c 
27 que: perço que c 
28 que: perço que c 
29 Eugadi: Engadi a; Eugadi c 
30 pau: sanct Pau c 
31 coneixent: conexent c 
32 aquest gloriós rey: aquestos gloriosos reys c 
33 hi·ls: els c 
34 los: om. c 
35 nu: nuu c 
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Vingueren aquests tres gloriosos reys de l’Orient36 perquè de aquelles parts 

de on naix e principia lo dia començàs37 de nostra fe lo principi; vingueren de 

l’Orient puix era nat lo verdader sol de justícia sobre aquesta nostra miserable terra 

y, lo jorn que naixqué,38 los aparegué la nova estela, enmig de la qual hun infant se 

mostrava tenint sobre lo cap una creu luminosa, significant que la estela de la 

mar,39 sacratíssima verge Maria, havia parit a40 Jhesús, qui en l’arbre de la sancta 

creu morir devia per salut de l’humanal linatge. Aquests tres gloriosos reys foren 

prefigurats per los tres hòmens41 [41v] animosos y forts que42 al rey David de la 

cisterna de Betlem portaren aygua, que axí com aquells no temeren dels enemichs 

lo poderós exèrcit, axí aquests tres benaventurats reys, no tement del rey Herodes 

la superba potència, vingueren en Betlem a pohar de la celestial cisterna aygua de 

maravellosa gràcia; e la cadira del rey Salamó fon43 figura44 de la inmaculada verge 

Maria, que fon cadira del gran rey de glòria en la qual lo trobaren aseyt aquests tres 

gloriosos reys quant adorar lo vingueren. Era la cadira del rey Salamó de vori e de 

or cuberta, que per lo blanch vori és entesa45 la puritat y virginitat y, per l’or, la 

caritat de aquesta mare beneyta. Era la cadira de Salamó sobre sis grahons 

exalçada; axí aquesta senyora del món és estada sobre·ls sis estaments de 

benaventurats patriarches, profetes, apòstols, martres,46 confessors e vèrgens ab 

maravellós triumpho degudament muntada; sobre dos braços aquella cadira 

recolzava, significant que lo Pare y l’Esperit Sanct de la mare del Fill nunqua se 

apartaven.47 

Y48 aprés que aquests tres49 gloriosos reys la mare y lo fill haguéssen 

adorat, de luminosa fe il· lustrats, de alegra esperança confortats y de ardent caritat 

encesos, or, mirrha y encens en gran abundància offeriren, confessant ab ferma fe y 

crehença50 com era rey verdader, Déu y mortal home, lo que havia profetizat lo 

psalmista (Psalmo LXXI): ‘ Reges tharsis et insule munera offerent. Reges arabum 

                                                      
36 de l'Orient: de Orient c 
37 començàs: comença c 
38 naixqué: naxque c 
39 mar: om. c 
40 a: om. c 
41 per los tres hòmens: per los tres hòmens / per los tres hòmens a; per los tres homens c 
42 que: qui c 
43 fon: son a; fonch c 
44 figura: figurada c 
45 entesa: encesa a; entesa c 
46 martres: martyrs c 
47 se apartaven: sapartaven c 
48 Y: om. c 
49 tres: om. c 
50 ferma fe y crehença: fe e ferma creança c 
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et sab[42r]ba dona adducent’.xlvii  Y perquè aquells tres benaventurats reys la sancta 

y esdevenidora Sgleya51 dels gentils significaven,52 parlava ab gran humilitat 

asseyta aquesta reyna dels cels, informant-los dels alts e profundes53 misteris del 

seu fill sacratíssim. Y, havent parlat ab ella, sereníssima senyora, rahons de 

profunda intel·ligència, tornaren ab goig e consolació excelsa per altre camí a les 

sues naturals terres, hon, ab devota intenció, per tots los devots temples54 feren 

pintar la ymatge de la sacratíssima verge Maria ab lo seu inmens fill en los braços, 

de la manera que en la pobra barraqua de Betlem la havien adorada y vista. 

Y, quant aprés de la assenció de Jhesuchrist arribà sanct Thomàs en les 

Índies, los instruhí perfetament en la sancta fe crestiana, y, deposant les reals 

corones, los ordenà en bisbes, los quals, aprés que ab la sua55 sancta pricació56 

innumerables gents a la cathòlica ley convertiren, muntaren les sues benaventures 

ànimes a fruir los richs tresors de la eterna glòria, en satisfacció de aquells tresors 

que al rey del cel y de la terra en la ciutat de Betlem offeriren, los quals tresors la 

humil reyna de parahís57 partí entre·ls freturosos pobres, puix ella de les divinals 

gràcies era enrequida,58 donant als catius, redempció; als peccadors, vènia; als 

justs, gràcia; als àngels, alegria; a tota la sanctíssima Trinitat, glòria; y a la 

presona59 del fill de la sua carn, la substància; y en tan pochs dies distribuhí60 tan 

richs tresors y offertes que lo jorn que [42v] portà a offerir lo seu benaventurat fill 

al temple no tingué diners per a61 comprar hun anyell, mas comprà hun parell de 

coloms o tortres com a presona62 en estament de gran necessitat y fretura 

constituhida. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria! Per aquel benaventurat goig que sentís quant, 

guiats per la luminosa estela, los tres benaventurats reys al vostre sanctíssim fill 

                                                      
51 Sgleya: esglesia c 
52 significaven: significaren c 
53 profundes: profundos c 
54 los devots temples: los temps c 
55 sua: om. c 
56 pricació: preycacio c 
57 parahís: paradis c 
58 enrequida: enriquida c 
59 presona : persona c 
60 distribuhí: destribuhi c 
61 a: om. c 
62 presona: persona c 
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adoraren, vos supplique,63 senyora, que il· lumineu ab la lum64 de vostra 

misericòrdia les enfosquides tenebres de la mia consciència, donant-me manifesta 

conexença de la mia gran fragilitat e misèria, perquè yo,65 qui per lo camí de 

tenebroses culpes me só lunyat de la ciutat de glòria, guiat per vós, estela de la mar, 

per los drets camins de veritat als celestials regnes sanctament acamine, y girau, 

gloriosa senyora, la lum dels vostres ulls a l’escur camí de la mia morta vida, fent-

me66 acostar al vostre gloriós fill per gràcia, puix de aquell me só lunyat per culpa. 

Amén. 

 

Miracle 

Una viuda molt pobra, dues filles que tenia en lo servir67 de la sacratíssima 

verge Maria instruhia. Tenint contínuament recel que, per occasió de la estrema 

pobrea68 que sofferien69 no fossen males, deliberà70 hun jorn anar a la esgleya71 y, 

agenollant-se ab gran devoció davant la imatge de la reyna de glòria, pres les mans 

de ses [43r] filles y de la ymatge e dix72 semblants paraules: «A vós, senyora del 

cel y de la terra; a73 vós, font de pietat e mercé, offir aquestes dues filles mies 

vèrgens, donant a74 vós, senyora, qualsevol dret y acció que yo en elles tinga. 

Guardau-les, reyna de parahís,75 davall76 lo mantell de la vostra gran misericòrdia 

perquè lo cruel enemich de natura humana la sua virginitat nols faça rompre. 

Supplicant encara la vostra alta magestat per aquell inefable goig que vós sentís 

quant los reys77 d’Orient vos offeriren grans dons y offertes, me vullau donar algun 

do que a la gran necesitat y fretura mia subvenir puga». 

Y, acabada la sua devota supplicació, tornà ab les sues ben criades filles a 

la sua pobra posada, trobant a la porta de la sua casa hun no conegut jove, lo qual 

los donà cent ducats dins una tancada bossa, de què fon subvenguda la sua estrema 

                                                      
63 supplique: supplich c 
64 lum: clarejant lum c 
65 yo: abominable peccador c 
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misèria. Mas lo enemich dimoni encengué en alguns vehins grans flames de 

malicciosa enveja, dient que no podien satisfer a la sua gran fretura sinó perquè 

desonestament vivien, del qual falç testimoni, enutjada78 la devota dona, dix a les 

sues honestes filles: «Anau, stimades filles mies a la vostra mare, la sacratíssima 

verge Maria, y supplicau-la devotament que vulla provehir a d’aquesta infàmia 

vostra, ella, que ha provehit79 a la nostra estrema pobrea». E axí ho feren les dues 

devotes donzelles com los havia dit sa mare. 

Seguís aprés que, essent aquestes dues donzelles lo dia de rams en la plaça 

de la ciutat hoint lo sanct offici, [43v] devallà del cel en presència de tot lo poble 

hum luminós núvol, posant-se sobre lo cap de les dos80 honestes vèrgens y, 

desparexent aprés lo resplandent núvol, romàs lo cap de cascuna de aquelles en 

senyal de la sua virginitat arreat de una garlanda de odorants roses composta, de 

què fon maravellat lo príncep de aquella terra y tot lo poble, per on edifficaren dos 

solempnes monestirs en los quals posaren per prioresses aquelles dues devotes 

germanes, les quals foren lum y espill de virtuosa vida a totes les dones que en 

aquella província habitaven. 

 

                                                      
78 enujada: enuijada a; enujada c 
79 que ha provehit: qui provehi c 
80 dos: dues c 



Com la gloriosa verge Maria presentà son fill al temple en les mans de Simeon. 

Ca.1 X 

Complits quaranta2 jorns de la nativitat del salvador nostre, Jesús, encara 

que Moysés hagués provehit que no fos obligada ha fer3 la purificació en lo temple, 

volgué la humil y gloriosa senyora, per satisfer a la institució de la ley antiga, en 

companyia de l’antich Joseph muntar de Betlem a la ciutat de Jherusalem per 

offerir en lo temple a Déu lo pare lo seu fill, Déu Jesús, per premisia de novella 

offerta, que axí com Noé trameté de la fabricada archa la simple4 coloma per veure 

si eren passades les grans aygues del general diluvi, la qual tornà portant en senyal 

de bonança hun ram d’olivera, axí lo verdader Noé, celestial pare, tramés de la 

ciutat de Betlem la simple y humil coloma, sacratíssima verge Maria y, venint en 

Jherusalem, portà lo glo[44r]riós ram de olivera, fill seu, en senyal de verdadera 

reconciliació e misericòrdia; per on Moysés, havent previst aquesta benaventurada 

venguda en lo temple per consolar a l’humanal5 linatge que tingué en custòdia, dix 

(Genesis, octavo capitulo): ‘Columba venit in templum portans ramum olive’.xlviii  E 

axí ella, qui6 era temple de l’Esperit7 Sanct, portant lo celestial temple en los 

braços, al material temple de Jherusalem caminava. 

O, novedat de incomparable glòria, quant lo celestial al material temple y 

Déu a Déu se presentava! Y ella, que parint la font de puritat era feta més pura, a la 

ley de purifficació volgué ésser subjugada, portant a purificar la resplandor de 

glòria que per purgar los peccats del món venia. E axí fon prefigurada8 l’archa del9 

testament en la qual10 los manaments de la ley se tancaven:11 la archa del testament 

los libres de la ley contenia, y la sacratíssima verge Maria12 los libres de la sagrada 

escriptura legia; en l’archa13 era la verga de Aron14 florida, y la gloriosa verge 

Maria florí produhint lo fruyt del seu sanctíssim ventre; l’archa,15 axí dins com 
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defora, era daurada, y16 la gloriosa verge Maria, axí dins com defora, de 

maravelloses virtuts resplandia; per hon és figurada per lo daurat canalobre que en 

lo devot temple de Jherusalem clarejava, sobre lo qual set lànties enceses se 

demostraven, que les set obres de misericòrdia en la verga gloriosa figuraven.17 

E axí, per honor de aquest sanct canalobre que és la gloriosa verge Maria, 

de18 la candela que és lo seu santíssim fill, ab candeles enceses se fa en la festa de 

la Purifficació profesó molt solempne; en19 aquesta candela que és Jhesús y ha 

mecha,20 lum y cera, per [44v] les quals coses són enteses la carn, l’ànima21 y la 

deytat verdadera; aquesta gloriosa candela, il·luminant la escura nit de nostres 

ennegrides culpes, és stada per lo humanal linatge a Déu offerta, la qual lum, qui 

era Jhesús, verdader sol de justícia, lo benaventurat Simeon ab ardent desig 

esperava veure, puix li era promés que no morria fins que ab los ulls corporals 

miràs del verdader Mesies la gloriosa presència. E axí hun jorn, suplicant ab devota 

meditació, deya: «Veniu, veniu, senyor Jhesús, e no tardeu ni aparteu de nosaltres 

la vostra desijada presència, ni us oblideu de la nostra gran tribulació e misèria, 

mas veniu prest, redemptor del món, perquè aprés de vostra alegra vista en lo si de 

Abram22 contentament devalle, portant als sancts pares alegres noves de vostra 

benaventurada venguda!». Y, dient en si mateix23 aquestes glorioses paraules, li fon 

dit per l’Esperit Sant: «O, Simeon, ja és vengut aquel qui ab tan devot desig 

esperau veure! Anau cuytadament al temple que allí veureu la sua luminosa cara». 

Y, anant al temple, conegué al redemptor del món en sperit de profecia y, fermant 

los dèbils genols en la dura terra, lo adorà en los braços de la reyna de glòria e, 

aprés de tan sancta adoració, dix: «Donau a mi lo vostre desijat fill, gloriosíssima24 

verge, deixau-lo en los meus envellits braços, que per a semblant obra fins a huy 

tinch en lo veixell25 d’esperança la mia vida guardada!». Y la benaventurada 

senyora, conei[45r]xent la voluntat de son fill, donà en les antigues mans del vell 

Simeon aquell a qui la granea dels cels y de la terra no ha pogut compendre; y, 

rebent aquell lo sanct Simeon, ab procura bastant de tots los sants patriarches y 

profetes, començà a cantar aquell excel·lent càntich: ‘Nunc dimittis servum tuum 
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domine secumdum verbum tuum in pace’,xlix que vol dir: «Ara és, Senyor, ja hora 

que deixeu26 anar a mi, servent vostre, a la mort corporal segons la vostra sancta 

paraula, ab la qual me27 havíeu promés que, aprés que los meus ulls aguessen vist 

la vostra sancta cara, que és salvació nostra, que iria tantost al delitós repòs de la 

perdurable y eterna vida; la qual cara,28 Senyor, és manifesta a tota la gent e a tot lo 

poble, axí com a lum revelada per vós als gentils, y és, axí mateix,29 a gran lahor y 

glòria del vostre poble de Israel». 

Acabades tan sanctes paraules, manifestà a la mare sacratíssima que lo fill 

que en los seus dèbils braços ab alegre goig presentava en los durs braços de la 

creu ab incomparable tristor presentaria sens poder-lo remb[re] axí com ara amb 

cinch diners o monedes, ans ell, ab cinch sacratíssimes plagues, tot lo univers30 

món abundosament31 rembria, travessant ab hun coltell de dolor estrema de la mare 

la penada santíssima ànima. Y, aprés que tan esdevenidora dolor li agué 

manifestada, no tardà la benaventurada mare al beneyt Simeon en semblant manera 

respondre: «Ab seguretat y sperança de atényer tan doloroses penes só32 contenta 

[45v] offerir aquest verdader anyell, fill meu natural, per los miserables33 

peccadors, fills meus adoptius, qui amb gemechs de culpa y de pena estan en 

continu cativeri, per què, en significança de açò, he portat les tortres que són 

animals que tostemps gemechen,34 y35 lo verdader anyell, fill meu, qui ab lo tresor 

de la sua sanch preciosa lo cativat món36 dellibera rembre; e axí yo, de la voluntat 

de mon fill essent certa, ab perfeta caritat espere penosament participar37 en les 

sues38 doloroses penes, y offir y done aquell per ha instruhir, rembre, recrear, 

glorificar tots aquells qui de aquesta redempció e beneffici participar volen,39 y 

done y offir a mi mateixa40 per advocada de aquells, per mare, per tudora, per 

deffensora de tots los enemichs que·ls puguen noure». 
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Hoïda tan gloriosa resposta, lo gran procurador del món, sent41 Simeon, 

cantà en presona42 de tota natura humana: ‘Suscepimus Deus misericordiam tuam 

in medio templi tui’, l y, acabades tan sanctes paraules, li tornà lo seu unigènit fill y, 

ab areglada43 professó, lo just Simeon, sent44 Joseph, la gloriosa verge Maria e 

Anna profe[tis]sa al devot altar endreçaren los passos. En significança de aquesta 

insigne professó la sagrada Església ha ordenat que ab caneles enceses se fassa en 

semblant dia per los cathòlichs crestians solempne professó y festa, y signifiquen 

les caneles enceses tres grans perrogatives en la sacratíssima verge Maria: és la 

primera virginitat corporal, que és entés45 per la cera, [46r] que axí com la cera per 

les abelles sens alguna corrupció és engendrada, axí la gloriosa verge Maria 

concebé e parí lo seu gloriós fill, restant la porta de la sua virginitat sagellada; e, 

axí, qualsevol crestià46 que en semblant dia porta la canela de cera és testimoni de 

la virginitat de aquesta mare beneyta, la qual als qui ab devota voluntat per ella 

testifiquen col· locarà entre·ls benaventurats ciutadans de la ciutat de glòria dient 

(Ecclesiastici XXIIII): ‘ Qui elucidant me vitam eternam habebunt’. li És la segona 

perrogativa puritat mental, que és entés47 per la mecha dins la candela de cera 

amagada, que la interior puritat en la pensa de la sacratíssima verge Maria tanquada 

tenia tan gran virtut e força que als qui48 la miraven axí penetrava que tots los mals 

desigs de aquells en bons e virtuosos pensaments convertia. És la tercera 

perrogativa claredat en la conversació, que és entés49 per la lum encesa, que, axí 

com la lum tots los qui són en la casa il·lumina, axí la gloriosa reyna de parahís50 

ab la sua clara conversació tots los qui a ella venien il·luminava. 

Arribant, donchs, ab devota professó al sanct altar, la benaventurada mare, 

ab gran honor y reverència inclinant los genolls en terra offerí lo seu gloriós fill a 

Déu lo pare dient semblants paraules: «A vós, senyor51 e celestial pare, presente lo 

vostre beneyt fill de vós eternalment engendrat e de mi temporalment nat. Yo, 

Senyor, presente a vós aquell qui a vós tostemps és present, y faç-vos infinides 

gràcies que aquell per especial [46r] privilegi maravellosament he concebut e parit 
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y alletat ab les mies sanctes52 mamelles. 

O, sanctíssim pare! Aquest benaventurat fill vostre e meu vos offir, lo qual 

per salut de l’humanal linatge se és offert a vós ell mateix.53 A vós, Senyor, 

presente lo beneyt fruyt del meu verge ventre per verdader y acceptable sacrifici, lo 

qual tots los antichs sacrificis de la antiga ley figuraven».54 Y, acabades semblants 

paraules, pres de les mans de sent Joseph hun parell de coloms o tortres, e ab humil 

reverència les55 offerí sobre l’altar a Déu lo pare; que56 la offerta de les tortres, que 

són animals casts y plorosos, significava que la gloriosa verge Maria e sent57 

Joseph offerien58 a Déu de si matexos puritat virginal ab continuat plor sobre los 

mals, sobre los peccats y offenses que·ls hòmens contínuament contra la divina 

majestat cometen; y la offerta dels coloms, qui són animals que acompanyats 

volen, significava59 lur encesa caritat y amor que tenien a la salvació de l’humanal 

linatge, la qual offerien a Déu com a sacriffici a ell granment plahent60 e accepte e, 

axí com a riqua de les divinals gràcies, offerí lo anyell de Déu, son fill, qui per 

rembre los peccats del món venia; y, com a pobra de temporals riquees,61 hun parell 

de coloms o tòrtres donà per offerta. 

En62 aquesta venguda al temple mostrà humilitat profunda la reyna de 

parahís,63 la qual fon figurada per l’archa del gran patriarcha Nohé, lo qual, com 

offerís a Déu dels animals pus mun[47r]des la olor del seu sacrifici, axí fon a la 

divina bondat accepte64 que, de continent, tramés lo seu arch en senyal de pau entre 

Déu y la terra, que la65 olor de la offerta que la sacratíssima verge Maria féu de son 

fill y de si mateixa66 volent-se subjugar a la ley dels inmundes, axí fon a Déu 

omnipotent accepta, que demostrà lo seu arch de pietat e misericòrdia, volent ésser 

crucificat en carn humana, puix aquesta gloriosa offerta lo sacrifici de la creu 

figurava. Aprés, donchs, que la benaventurada mare hagué offert tan maravellosa 
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offerta, tornà ab lo sanct e67 antich Josef en Natzaret hon era la sua habitació e 

posada. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, que per obeir la ley antigua de Moysés portàs 

lo vostre sanctíssim fill al temple! Feu-me continuament obeir los justs manaments 

de la sancta ley cristiana y denejau, senyora gloriosa, totes les sútzies taques de la 

mia ennegrida ànima perquè yo mereixca ésser fet dispost temple en lo qual lo 

vostre gloriós fill abitar e reposar vulla, puix granment se delita de estar ab los fills 

dels hòmens. E axí com lo sanct Simeon desijava no morir fins hagués vist la 

sanctíssima cara del verdader messies, fill vostre, feu-me, senyora, desijar que ans 

que de aquesta miserable vida yo·m68 parteixca69 vega ab los ulls del cor la sua 

gloriosa cara, la qual70 [47v] luminós espill en qui tota natura angèlica71 se mira. 

 

Miracle 

Una virtuosa dona tan gran devoció tenia a la sacratíssima verge Maria que 

cascun dia dins la sua casa feya dir missa de aquesta alta reyna de glòria. 

Esdevench-se hun dia que lo capellà que tan sancta missa li deya fon absent lo jorn 

y festa de la Purificació gloriosa, y com aquesta devota dona72 per haver donat tot 

lo que tenia als freturosos pobres no tingués mantell o alguna altra vestidura per 

anar a la esgleya,73 entrà per orar dins la sua capella y, aprés que per gran espay 

hagués dit les sues oracions acostumades, se adormí. Y véu en visió una gran 

companyia de luminoses vèrgens, la primera de les quals de maravellosa y 

resplandent corona lo seu cap arreava; y véu molts jóvens de elegant y bella forma 

que74 a l’altra part de la devota capella ab ciris encesos en les mans estaven, y la hu 

de aquells,75 ab humil y cortesa reverència, portà un ciri encés a d’aquella verge 

que de totes era la reyna; y, aprés, a totes les altres vèrgens encesos ciris donaren e, 

axí mateix, a ella, que adormida stava. Y, aprés, véu hun prevere que li paria que 
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fos Jesús, salvador nostre, y hun diaqua e sotsdiaqua, que sent76 Vicent y sent77 

Lorenç li paria que fossen, los quals,78 acostant-se a l’altar, la devota missa 

entonaren, responent y fent lo solempne offici aquells gloriosos jóvens que allí 

presents se mostraven. Y, venint la hora de l’offerir, la benaventura[48r]da reyna ab 

totes les altres eletes vèrgens ab gran honor y reverència los cremants ciris79 

offerien;80 y, com totes hagueren81 offert, esperava lo prevere que aquesta adormida 

dona offerís lo ciri que en les sues mans cremava, y, perquè tardava de anar a fer 

tan sancta offerta, la reyna de les vèrgens li tramés a dir que anàs a offerir lo ciri 

que tenia, axí com ella y totes les altres offert havien; la qual respòs que no 

deliberava offerir ni desexir-se del ciri que tenia. E axí lo misatger, mirant que 

offerir no volia, li pres del ciri per levar-lo-y de les mans, mas ella, tenint-lo82 fort, 

se trenquà,83 romanint84 la mitat85 en les mans de aquesta86 devota dona; y, ab 

aquesta força, se despertà, trobant-se davant lo altar ab lo ciri en la mà que li havia 

trenquat aquell tan sanct misatge. E axí, maravellada de tan beneyta visió, féu 

innumerables gràcies a la sacratíssima verge Maria, que en87 aquell tan beneyt dia 

li havia fet hoir tan sancta y solempne missa, y, guardant lo stimat ciri, lo tingué 

per noble reliquia, guarint tots los malats que ab aquell88 tocava. 
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Com la gloriosa verge Maria fugí ab lo seu beneyt fill en Egipte. Capítol1 XI 

Dormia en hun dur y pobre llit, cansat de fer fahena de fuster, lo gran 

patriarcha Joseph quant li aparegué l’àngel sent2 Gabriel dient semblants paraules: 

«Levau, Joseph, amich e servent de Déu, y prenint3 l’infant Jesús ab la [48v] sua 

mare beneyta fugiu cuytadament en Egipte, que lo cruel Herodes tots los infants de 

la terra de Betlem matar dellibera».lii  

Hoïdes les paraules de l’àngel, lo solícit Joseph no pereosament se levà, 

que la temor que del perill tenia al seu dèbil e pesat cors novella força portava, y, 

mirant ab entrestit pensament los grans treballs que en aquella treballosa fuyta 

sentir esperava,4 anà a la cambra de la gloriosa verge Maria, la qual, per ésser hora 

de mija nit ja no dormia, mas agenollada en terra contemplava en la luminosa cara 

del seu beneyt fill qui dormia, lo qual era lo retaule davant qui ella devotament 

orava;5 y, mirant-la lo ansiós Joseph, ab temerosa veu li dix lo que del benaventurat 

àngel hoït havia. Hoïnt la gloriosa reyna de parahís6 que·ls convenia fugir en 

Egipte, pensant en los grans affanys de tan enujós7 viatge, començà a nafrar lo seu 

cor aquell coltell de dolor estrema que en lo divinal temple lo sanct e just Simeon li 

havia profetizada. E axí, ab doloroses làgrimes, supplicà a nostre senyor Déu que la 

guiàs en aquella tan aspra y desabitada terra per hon acaminar devia. De continent 

li aparegué lo benaventurat àngel qui la tenia en custòdia, aconsolant-la e8 dient-li 

que ell seria ab ella tostemps e que la serviria e guiaria en aquelles no conegudes 

terres. Hoïdes les paraules de l’àngel, de continent en9 aquella mateixa10 nit ab 

congoixosa11 ànsia se levà, perquè pus secretament a les apartades terres de Egipte 

fugissen; y, començant lo treballós viatge, plora[49r]va la piadosa senyora, mas lo 

benaventurat fill, per aconsolar-la, ab les sues sagrades mans secava les abundants 

fonts de ses làgrimes, la qual, per no enujar lo fill, retenia dins si la multitut de tan 

amargues aygües. 

O, cosa de gran pietat, mirar una donzella de edat de quinze anys ab son fill 

en los braços acaminar per aspres lochs, per valls y muntanyes fugint a la superba 
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ira de l’inich Herodes! Y en aquest tan aspre camí planyia la piadosa senyora, no 

los treballs de la sua delicada persona, mas los affanys, treballs y destents de 

l’infant Jesús de edat tan poca y del seu espòs Joseph de edat tan antiga. E axí, 

moltes vegades anava a peu portant son fill en los delicats braços perquè Joseph, 

anant a cavall en hun ase que portaven, descançàs la sua cansada vellea.12 Plorava 

moltes vegades la treballada mare mirant lo gran rey de glòria, anyel mansuet, fugir 

del cruel lop Herodes; mirava’l aseyt en la cadira dels seus tendres braços legir, no 

ab paraules mas ab verdader exemple, liçons de doctrina de pasiència. Dormia de 

nit en les desertes13 silves aquesta alta reyna de paraýs,14 acceptant per lit la freda y 

humida terra, los cels per cortines y les luents steles per luminoses antorches, 

aleviant sobre la dura terra lo solícit treball de tan enujós viatge. Famejava moltes 

vegades perquè en tan aspre camí molt tard alguna abitable posada se trobava. E, 

axí, acaminà15 ab tan continuats treballs y fatigues per temps de dos mesos per 

aquell salvatge desert per lo qual los fills de [49v] Israel passaren, manifestant-li 

l’àngel qui la guiava los lochs y estacions on los fills de Israel en aquell tan gran 

desert de Déu omnipotent innumerables beneficis rebut havien, on la gloriosa verge 

Maria, en presona de aquells, humilment se agenollava fent gràcies a la divina 

bondat de tan multiplicats benifets16 que a d’aquell poble fets havia. Y com veya 

los lochs hon los fills de Israel murmurant contra la divina magestat se 

rebel·laren,17 plorava la piadosa senyora supplicant que·ls volgués tan ennegrida 

culpa remetre, e que los peccats dels pares en los fills e descendents no pasassen. 

E axí acaminant, foren assaltats per inichs ladres, los quals, mirant los 

plorosos prechs de la gloriosa mare, y la graciosa presència de l’infant Jesús y la 

reverent vellea18 de l’antich Joseph, moguts de compassió estrema ab liberal 

voluntat los libertaren. Vingueren aprés innumerables ocells estenent les sues 

fornides ales perquè de la calor del Sol al creador del Sol y a la sua mare beneyta 

defendre poguessen. E19 axí arribà aquesta reyna de parahís20 en la terra de Egipte, 

a huna ciutat apellada Eliòpolis, on no trobà algun real palàcio ni de tresors gran 

abundància per descanç de les passades fatigues, mas axí com a pobra peregrina 

logà una chica casa pagant lo loguer del que ab lo treball de les sues sagrades mans 
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guanyava, en la qual estigué set anys continus, sostenint gran necessitat, pobretat y 

fretura, que solament vivien del que cosint, filant, texint ella, tan alta senyora, 

guanyava. Y com lo gloriós infant Je[50r]sús fon de edat de cinch anys, tornava 

aquelles costures o teles que les sanctíssimes mans de la sua beneyta mare havien 

obrades. 

Y quant aquesta alta reyna de misericòrdia y lo príncep de pau Jesús per 

aquella terra de Egipte entraren, totes les maleytes ýdoles que·n21 los abominables 

temples de aquella província per22 déus eren reverides,23 fins en la dura terra 

caygueren, que axí com en la exida dels fills de Israel d’Egipte no y hagué casa que 

no morís lo primogènit, axí en la entrada del fill de la verge Maria en Egipte no y24 

hagué temple en lo qual no fos cayguda la ýdola, significant que devia cessar del 

món25 la maleyta ydolatria, lo que havia profetizat lo gran profeta Hieremies quant 

fon portat catiu en Egipte, dient que una verge havia de parir, per la qual tots los 

falsos déus e ýdoles serien destrohides y trencades. 

Abitant, donchs, en aquella província d’Egipte aquesta sanctíssima26 

senyora, totes les dones de aquella terra mirant la sua maravellosa sanctedat, virtut 

e criança granment la reverien y honraven e amaven, per hon innumerables 

persones lunyà de la falça creença de les ýdoles, convertint-les a amar, honrar e 

colre hun sol Déu creador del cel y de la terra. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, refugi y segura infançonia27 dels qui a vós 

recorren! Per aquell(e)s treballs, destents y affanys que vós passàs quant ab lo 

vostre gloriós fill fugís en Egipte, vos suplique, senyora, que en les mies 

tribulacions, treballs y [50v] congoxes28 me vullau socórrer y girar los ulls de pietat 

a la gran necessitat mia, perquè esforçat29 per la vostra gran providència30 senta yo 

la consolació de la vostra piadosa misericòrdia, y perquè yo per los trists camins de 

vicioses obres me vaig a perdre, feu-me de tan errades sendes los meus passos 

                                                      
21 que·n: qui en c 
22 per: por a; per c 
23 reverides: venerades c 
24 y: om. c 
25 que devia cessar del món: que nel mon devia cessar c 
26 sanctíssima: sacratissima c 
27 segura infançonia: segur reparo c 
28 congoxes: congoixes c 
29 esforçat: esforçar a; esforçat c 
30 senta yo la consolació de la vostra piadosa misericòrdia: om. c  
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retraure, perquè, aprés de haver discorregut e31 fluctuat per la gran mar de aquest 

treballós viure, guiat per vós, qui sou tremuntana ferma, en lo verdader port de 

salvació surgir e abitar puga. Amén. 

 

Miracle 

Hun hermità, granment devot de la sacratíssima verge Maria, en la soledat 

de hun aspre desert feya continuada penitència; y, per fugir a la vida ociosa, en fer 

cabaços de palma se exercitava, portant-los aprés a vendre a alguna abitació o vila 

perquè dels diners que de tan just treball guanyava compràs algunes coses per a la32 

sustentació de la sua afflaquida persona. Hun jorn, dels diners que havia rebut33 de 

la sua pobra mercaderia, comprà una post en la qual la ymatge de la verge Maria 

fogint ab son fill en Egipte era pintada y,34 enbolicant tan devota pintura en una 

blanca tovallola, se partí de la ciutat fent camí a l’aspre desert hon tenia la sua 

deserta posada. 

Esdevench-se que, sobrevenint les escures tenebres de la nit, perdé lo camí, 

y ab gran affany y destent per aspres roques anava, no trobant algun camí o senda 

que a la devota estància guiar lo poguessen. Mas lo devot hermità, recorrent [51r] a 

la gloriosa verge Maria, que és guia y carrera dels perduts y posats en congoxa, la 

suplicà que per aquells affanys, treballs y destents que ella, gloriosa reyna dels 

àngels, havia sentit fugint35 per aspres deserts en Egipte, lo volgués deliurar en 

aquell36 tan apartant desert de l’affany, set, fam37 e congoxa que sentia. Acabada 

tan justa suplicació véu a la part dreta de aquell desert una noble posada de alts e 

maravellosos edifficis composta, la vista de la qual granment lo féu alegre, pensant 

que trobaria en aquella tan gran casa alguna persona que per aquelles no conegudes 

muntanyes lo guiaria. 

E axí, toquant a la porta, li obrí hun home antich y de gran reverència, lo 

qual ab benigne sguart y continença lo acollí, donant-li a menjar per alleujar la fam 

y affany que portava. Y, venint lo clar dia, aquell antich y venerable home cridà a 

l’hermità parlant en semblant manera: «Estimat y car germà, perquè vós teniu gran 

devoció a la sacratíssima verge Maria vull que sapiau que tan bellíssima casa que 

                                                      
31 e: om. c 
32 la: om. c 
33 rebut: rebuts c 
34 y: om. c 
35 fugint: fogint c 
36 aquell: aquest c 
37 fam: om. c 
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en aquestes apartades muntanyes mirau composta és estada per mans d’àngels38 

fabricada perquè vós aleviàsseu39 vostra treballosa fatiga, que ella, piadosa senyora, 

per la gran devoció que contínuament li haveu portada, ha volgut fer en vós 

semblant miracle». 

E, acabades semblants paraules, li desaparegué lo venerable home, y 

aquella noble40 casa no fon per ell pus vista, mas véu41 una ampla y dreta senda que 

fins a la sua devota cetla tenia, per la qual acaminant en poch espay arribà en la sua 

desijada posada, en la qual aquest devot hermità, servint ab devotes oracions, 

dijunis42 e abstinències a la gloriosa verge Maria, finí los seus be[51v]naventurats 

dies. 

 

                                                      
38 d'àngels: de angels c 
39 aleviàsseu: aleujasseu c 
40 noble: nobla c 
41 véu: om. c 
42 dijunis: dejunis c 



Com la gloriosa verge Maria tornà de la terra d’Egipte. Capítol1 XII 

Era ja2 mort lo cruel e inich Herodes quant aparegué l’àngel a sent3 Joseph 

dient-li que ab la sacratíssima verge Maria y ab lo4 sanctíssim infant Jesús en la 

terra de Israel tornassen.liii  E axí, per aquells aspres e affanyosos camins per hon 

venguts eren, ab enujosa fatiga acaminaren, portant la benaventurada verge lo seu 

gloriós fill en los tendres e delicats braços, tornant-lo5 de Egipte en la terra de 

Israel, significant que per ella, mare piadosa, havien a conéxer Déu aquells qui6 a 

les maleytes ýdoles servien. Y foren en7 la tornada de Egipte majors les sues 

fatigues perquè, essent de edat de set anys lo seu fill gloriós, major treball als seus 

delicats braços causava. Y en aquell tan aspre camí sentí lo rey dels cels en edat tan 

tendra dolors, treballs y fatigues per donar a nosaltres repòs, delit e consolació 

estrema, los quals treballs havent previst lo gran profeta David diu en persona de 

Jesús, salvador nostre: ‘Pauper sum ego et in laboribus a juventute mea’. liv Y 

algunes vegades, per descançar les sues cansades persones, en lo dur estrado de la 

freda terra se aseyen, estenent per tapit lo mantell de la gloriosa verge Maria, en lo 

qual lo rey de glòria, son fill, pogués seure y, agenollada, lo supplicava li volgués 

perdonar si en aquell tan larch viatge no·l servia com la sua real dignitat merexia, 

plorant per gran compassió dels e[52r]nujosos destents que en aquell desabitat 

desert passar li veya, que no y ha cor de pedra que no amollissen les abundants 

làgrimes de aquesta plorosa mare. Mas per especial confort de la sua treballada 

persona, exia de la cara del gloriós infant una divinal virtut e influència que li 

aleujava8 lo fexuch pes de les passades fatigues, donant-li força y esforç per 

acaminar lo restant del9 camí que acaminar los restava; y quant algunes vegades en 

l’estrado de les sues sanctes faldes lo feya seure, acostant lo seu benaventurat cap 

al sagrat cap de son fill per gran dolçor de devoció tan granment plorava que de 

piadoses aygües de làgrimes la dura terra regava. Y en aquell solitari y desabitable 

desert per hon tornaren, trobaren aquell primer hermità, principi e lum de religiosa 

vida, sent10 Johan Baptista, qui en tan deserta soledat feya aspra11 penitència, ab lo 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 ja: om. c 
3 sent: sanct c 
4 lo: lo seu c 
5 tornant-lo: tornant c 
6 qui: que c 
7 en: a c 
8 aleujava: aliava a; aleujava c 
9 del: om. c 
10 sent: sanct c 
11 aspra: aspre c 
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qual reposaren hun poch de temps menjant ab ell de aquelles verts12 herbes que 

aquella estèril y desabitada terra produhia; y, aprés que hagueren visitat aquell que 

per lur primera visitació fon per singular privilegi sanctificat dins lo ventre de sa 

mare, y ab dolces paraules li hagueren lohat l’altitut de vida que en lo devot 

hermitatge havia començada, prenent comiat de aquell als monts de Judea los seus 

beneyts passos endreçaren.13 Y ab fatiga del larch camí de multiplicades jornades, 

arribant a la casa de senta14 Elisabeth y del benaventurat Zacharies, alegres noves 

del seu beneyt fill, sent15 Johan Batista, los portaren, los quals ab alegre goig 

reberen y, agenollant-se en ter[52v]ra, les sagrades mans y peus del gloriós infant 

Jesús y de la sua beneyta mare devotament besaren. Y, aprés que per alguns dies 

foren estats ab tan sancta companyia, informats per l’àngel que en Judea regnava lo 

fill d’Erodes,16 en la província de Galilea, a la ciutat de Natzaret, acaminaren,lv hon 

fins que lo benaventurat infant Jesús hagué dotze anys contínuament estigueren, lo 

qual, a la sua mare sacratíssima en portar-li aygua, en parar-li taula, en17 encendre 

foch y en totes les coses que li eren manades humilment servia.  

Y volgué venir de Egipte en Natzaret per donar a nosaltres profitós 

exemple, que devem de l’estament de culpes, que és entés per Egipte, passar a 

l’estament de virtuoses obres, que és entés per Natzaret, perquè de tal manera 

acaminant pugam18 pervenir a la celestial pàtria. 

Arribà,19 donchs, en Natzaret ab lo seu amat fill e ab sent20 Josef aquesta 

reyna dels àngels, hon per les sues sanctes germanes y per los seus amichs y 

parents fon alegrament visitada. Y21 allí treballava, cosia e filava, perquè del guany 

de les sues mans sacratíssimes ella e lo seu gloriós fill avidar22 se poguessen. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, que portant lo vostre gloriós fill en los braços 

per la soledat dels aspres deserts tornàs de Egipte a la terra de Judea! Feu-me, 

                                                      
12 verts: verdes c 
13 endreçaren: endreçant c 
14 senta: sancta c 
15 sent: sancta c 
16 d'Erodes: de Herodes c 
17 en: om. c 
18 pugam: puga c 
19 Arribà: Arribat c 
20 sent: sanct c 
21 Y: om. c 
22 avidar: ajudar c 
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gloriosa senyora, acaminar de vicis a virtuts y de l’estament de culpes23 al sanct24 

estament de gràcia, portant contínuament en los braços de la mia25 memòria lo 

sanctíssim fill de Déu y vostre [53r] y traheu-me, senyora gloriosa,26 del fonde27 

lach de misèria guiant los meus errats passos per los camins de salut verdadera, 

perquè sens algun28 empaig a la celestial pàtria arribar puga; e il· luminau los 

enfosquits ulls de la mia pensa perquè yo puga mirar les dretes sendes dels divinals 

manaments, obrint per verdadera confessió la mia peccadora boqua, la qual per los 

meus abominables peccats està29 sagellada e closa. Amén. 

 

Miracle 

Suplicava cascun dia ab devotes oracions a la sacratíssima verge Maria una 

virtuosa senyora, muller de hun rich cavaller, que30 per la sua gran misericòrdia31 li 

volgués donar fruyt del seu estèril32 ventre, les quals devotes suplicacions hoint la 

reyna de glòria, los donà hun fill de tan elegant y bella forma que a tots los qui· l 

miraven delit y consolació estrema la sua alegra vista presentava. 

Arribat als dies de discreció aquest graciós infant, axí fon devot de la 

gloriosa verge Maria que jamés en altra cosa sinó en servir la sua excelsa magestat 

se estudiava, y entre los altres servirs que a d’aquesta alta33 reyna de parahís34 

cascun dia feya era aquest: que de odorants flors y roses una graciosa garlanda 

componia, posant-la aprés sobre lo cap de una devota ymatge de la senyora dels 

àngels. 

Vengut lo temps que son pare e mare35 casar lo volien, los manifestà com a 

nostre senyor Déu y a la sua mare beneyta havia virginitat votada, del que foren 

granment36 alegres, mirant en son fill [53v] manifests senyals de sanctedat de vida. 

E axí, per millor complir37 lo seu virtuós vot, pres l’àbit del benaventurat sent38 

                                                      
23 culpes: culpas c 
24 sanct: om. c 
25 mia: om. c 
26 senyora gloriosa: sacratissima senyora c 
27 fonde: fondo. c 
28 algun: nengu c 
29 està: es stada c 
30 que: om. c 
31 gran misericòrdia: gran e infinida bondat e misericordia c 
32 estèril: estril a; sterill c 
33 alta: altissima c 
34 parahís: paradis c 
35 e mare: y sa mare c  
36 granment: molt c 
37 complir: cumplir c 
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Domingo; y perquè essent frare no podia anar a cerquar flors ni roses per a 

compondre a la reyna de parahís39 la acostumada garlanda, agenollat en terra, ab 

làgrimes de gran devoció abundoses,40 cascun dia de cent avemaries una devota 

garlanda componia. 

Esdevench-se que, havent anar41 al capítol general a una certa província, 

passant per hun gran boscatge42 se recordà que aquell dia43 no havia dites les 

avemaries de la garlanda, per hon, descavalcant, ab grandíssima devoció se 

agenollà en terra començant a compondre la sancta garlanda. Essent44 axí posat en 

tan devota oració, cruels e inichs ladres lo asaltaren45 y, despullant-li l’àbit que 

portava, sens alguna pietat degollar lo volien. Mirant lo devot frare crueldat tan 

iniqua, ab piadosa exclamació supplicà a la reyna de parahís46 que per aquells 

treballs que ella, gloriosa senyora, sentí en los aspres deserts tornant de Egipte, lo 

volgués deliurar en aquell solitari47 desert de les mans de tan perversos ladres. 

Acabada tan sancta supplicació vingué hun luminós núvol plohent sobre lo cap del 

congoxat frare innumerables flors y roses, y una veu que dix: «Deixau,48 inichs, lo 

meu devot y amat frare!». 

Y mirant los cruels49 ladres tan gran maravella, als peus del beneyt frare se 

agenollaren, y demanant-li perdó de la sua gran culpa lo acompanyaren fins a la 

província hon anava. Y, aprés de tan cortesa companya, prengueren l’àbit50 del 

benaventurat sent51 Domingo, servint contí[54r]nuament la52 gloriosa53 verge Maria 

que tan manifest miracle en aquell devot frare los havia fet veure.lvi 

 

                                                                                                                                       
38 del benaventurat sent: de sanct c 
39 parahís: paradis c 
40 ab làgrimes de gran devoció abundoses: ab fervent devocio c 
41 Esdevench-se que, havent anar: E anant un jorn c 
42 boscatge: bosch c 
43 aquell dia: om. c 
44 Un lector anota a ploma la conjunció «E» per iniciar l’oració.  
45 asaltaren: saltejaren c 
46 parahís: paradis c 
47 solitari: tan solitari c 
48 Deixau: Dexau c 
49 cruels: cruels e inichs c 
50 l’àbit : lo habit c 
51 sent: sanct c 
52 la: a la c 
53 gloriosa: gloriosa e intemerada c 



Com la gloriosa verge Maria trobà son fill en lo temple havent-lo perdut tres 

dies. Capítol1 XIII 

Per donar a nosaltres profitós exemple que en edat de puerícia comencem a 

visitar los divinals temples hoïnt misses e altres solempnes officis, volgué la 

sacratíssima verge Maria portar ab ella son fill, Déu Jesús, de edat de dotze anys, 

de Natzaret a la gran festa del sanct temple de Jherusalem, volent que guardàs los 

manaments de la antiga ley aquell qui era de la ley senyor y mestre.2 Y, aprés que 

les solempnes festes de la Pasqua, que per temps de huyt dies duraren, foren 

acabades, partint-se la benaventurada mare y sent3 Josef de Jherusalem per tornar 

en4 Natzaret a la sua pobra posada, romàs lo seu beneyt fill en lo sant temple, no 

per negligència ni oblit de aquells,5 mas perquè la sua santa voluntat axí u disponia, 

volent en edat tan poca mostrar lo gran zel que a les coses spirituals tenia. E axí, 

posats en camí, perquè era de costum que los hòmens per una part e les dones per 

altra acaminaven,6 pensava la gloriosa mare que lo seu beneyt fill ab lo gloriós 

sent7 Joseph anava, y sent8 Joseph pensava que ab la sacratíssima verge Maria era; 

mas, com per espay de hun dia acaminat haguessen y fossen de nit arribats a huna 

certa posada y trobassen que lo príncep de pau [54v] arribat no era, ab doloroses 

làgrimes, ab entrestit plant e congoxa cerquava la dolorosa mare per aquell vehinat 

si algú del seu amat fill li diria noves, a la qual lo benaventurat Joseph, trist, enujat 

y ansiós, plorosament seguia. Y, com no·l trobassen, tornant a la sua trista posada, 

en plant, gemechs, sospirs e oracions tota aquella congoxosa nit estigueren. 

Lo dia següent per les cases dels amichs y parents ab ansiosa dolor lo 

cerquaren y, no podent-lo trobar, doloroses tristors y penes lo cor de la congoxada 

mare circuhieren,9 sentint aquella dolor estrema que lo just Simeon en lo divinal 

temple li havia profetizada, y, tanquant-se dins la secreta cambra, plorant y 

sospirant agenollada en terra, semblant exclamació feya: «O, fill y senyor meu, qui 

per mostrar la inmensitat de vostra gran misericòrdia de l’altitut10 dels cels sou 

devallat en aquesta baixa e miserable terra! Hajau pietat de mi, que ab entrestida 

dolor vos cerque; e si per ventura, fill e senyor meu, per alguna negligència mia 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 mestre: maestre c 
3 sent: sanct c 
4 en: a c 
5 aquells: aquelles c 
6 acaminaven: caminaven c 
7 sent: sanct c 
8 sent: sanct c 
9 circuhiren: circuhieren a; circuhiren c 
10 l’altitut : altitut c 
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vos sou de mi lunyat, vós, qui sou font de mercé, hajau mercé de aquesta mare 

vostra que seguint les vostres divinals carreres ab vós contínuament estar 

delibera;11 y puix sabeu, fill e senyor, que en tenebres de entrestida dolor la mia 

vida és constituhida si la lum de vostra benaventurada presència no m’és atorgada, 

inspirau lo meu adolorit cor perquè sàpia hon trobar puga a vós, qui12 sou reffugi, 

confort e consolació mia». 

E, aprés que semblants paraules hagué acabades, penosos pensaments la 

sua treballada pensa com[55r]batien, pensant ab estudiosa13 advertència per quina 

occasió o culpa lo seu amat fill havia pogut perdre. Pensava per ventura si per 

alguna rahó a ella amagada se’n fóra muntat per voluntat de l’etern pare al celestial 

regne; pensava si per ésser ja de edat de dotze anys seria anat a la soledat de l’aspre 

desert a fer ell, sens peccat, per los peccadors del món alguna gran penitència; 

pensava, encara, si fóra devallat al trist lim dels sancts pares per aconsolar ab la sua 

alegra presència de aquells la dolor tan antiga, los quals en aquell penós loch ab 

devot desig la sua benaventurada venguda esperaven. E, axí, aquesta ansiosa mare 

en aquests affanyosos14 pensaments y oracions devotes passà sens dormir aquella 

segona nit per estrema dolor escura15 fins a la desigada alba, la qual li semblava 

que molt pus tard del que acostumat havia se mostrava. 

Lo tercer jorn, per trobar lo tresor de incomparable vàlua, que sens alguna 

culpa perdut havia, tornà en Jherusalem, regant los polsosos camins ab aygües de 

entrestides16 làgrimes, y, entrant per la ciutat, deya aquelles paraules (Canticorum 

VII): «‘ Adjuro vos, filie Jherusalem, si inveneritis dilectum meum’. lvii  O, filles de 

Jherusalem, yo us conjure per les sagrades scriptures de la ley antiga que·m digau 

si haveu trobat mon fill, a qui yo ab tan dolorosa tristor cerque!». Y, perquè tan 

entrestidament plorava17 que a piadosa compassió les movia, [55v] li18 

respongueren ab dolces paraules del mateix càntich: «‘Qualis est dilectus tuus? O, 

pulcherrima mulierum!’: lviii  Digau-nos, senyora més bella de totes les dones, quin 

és lo fill vostre perquè ensemps ab vós cercar lo poguéssem». 

Coneixent19 la entrestida senyora la pietat y compassió que aquelles 

                                                      
11 delibera: dellibere c 
12 qui: que c 
13 estudiosa: studiada c 
14 affanyosos: tan affanyosos c 
15 escura: obscura c 
16 entrestides: entristides c 
17 plorava: plorava e lamentava la congoxada mare c 
18 li : om. c 
19 Coneixent: Conexent c 
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devotes dones li tenien, les manifestà deu excel· lents dignitats y perfeccions que lo 

seu benaventurat fill sobre totes les coses creades tenia, dient aquell parlar del 

mateix càntich: «‘Dilectus meus candidus et rubicundus electus ex milibus caput 

eius aurum optimum re’20»;lix dient: «O, filles de Jherusalem, puix la piadosa 

compassió vos convida a demanar-me quin és lo meu fill que cerque,21 yo us faré 

manifests22 los senyals de la sua elegant presona: és lo seu cap hun preciós or, 

significant que és per creació principi e cap de totes les coses creades; los seus ulls 

són clars y nets, volants sobre la gran mar de la sagrada scriptura, axí com les 

colomes volants sobre les aclarides aygües; són los seus cabells negres, significant 

la fortitut que tendrà en comportar treballs, affanys, injúries, mort, congoxes; són 

los seus labis destillant mirrha prima, significant que ab los exemples de la sua 

odorífera doctrina pricarà23 amarga penitència en aquesta plorosa vall de misèria; 

són les sues mans plenes de jaccints,24 significant que les mans de la sua gran 

misericòrdia seran liberals en ressuscitar morts,25 en guarir malalts26 y en fer molts 

glorioses27 actes que la humana potència passar [56r] deuen; és lo seu ventre una 

preciosa28 capça de vori plena de safirs de incomparable vàlua, significant que és 

gloriosa archa de tots los tresors de la divina saviesa, archiu y armari de totes les 

divinals gràcies, de la plenitut del qual totes les humanes creatures deuen pendre; 

són les sues cuixes axí com a columpnes de marbre fundades sobre grans pedres 

d’or, significant que los grans pilars sobre què fundarà la sagrada Sgleya29 seran 

forts e purs axí com a marbre, fundats sobre les daurades pedres de fe y caritat30, y 

sobre la gràcia dels sancts sacraments gloriosos; la sua strema bellea31 és axí com 

la muntanya de Líbano, que axí com aquell sanct mont32 excel· leix totes les altres 

muntanyes de Sýria en altitut y gracea33 de terra, axí Jesús, mon fill, qui és 

muntanya de Déu, excel·leix tots los poderosos reys y prínceps y totes les creatures 

en altitut de perfecció y en abundància de béns spirituals y gràcies; e, axí com lo 

cedre és arbre incorruptible y alt sobre tots los altres arbres, axí mon fill aprés de la 

                                                      
20 re: om. c 
21 cerque: yo cerque c 
22 manifests: saber c 
23 pricarà: preycara c 
24 jaccints: jaccins c 
25 morts: los morts c 
26 malalts: los malalts c 
27 glorioses: altres gloriosos c 
28 preciosa: molt rica y preciosa c 
29 Sgleya: esglesia c 
30 caritat: de caritat c 
31 bellea: bellesa c 
32 mont: molt c 
33 gracea: gracia c 
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sua gloriosa resurrecció serà inmortal, avançant totes les creatures en dignitat y 

potència; és la sua gola suavíssima, significant que la sancta doctrina que de la sua 

sacrada34 boca procehirà35 serà plahent36 y dolça als qui la hoïran ab affecció 

devota. E axí, filles de Jherusalem, tal és lo meu amat fill que cerque, qual he 

descrit y pintat en los devots enteniments de vosaltres».lx 

Hoïdes tan altes paraules per les devotes dones, callaren, y la congoixada37 

mare, ab plors [56v] y sospirs, al sanct temple de Jherusalem endreçà los passos. Y, 

entrant en aquell, trobà lo seu humil fill asseyt entre los famosos doctors de la gran 

sinagoga, lo qual, mirant la congoixada mare, se acostà a ella besant-li les mans 

sacratíssimes, y ella,38 besant y abraçant-lo dolçament, li dix semblants paraules: 

«O, fill e senyor meu, quina és estada la rahó per què sou restat ací, que vostre pare 

e yo ab ansiosa dolor vos cerquàvem? Com haveu volgut donar tan entrestida 

congoixa39 a la mare que tant vos ama? Yo us suplich, fill meu, que40 vullau 

declarar aquest amagat segret,41 perquè la dolor que per occasió de la vostra pèrdua 

tinch dins mi concebuda puga complit remey atényer». 

Respòs ab humil continença lo gloriós fill: «Bé sabeu vós, senyora y mare 

mia, que en aquelles coses que són del meu pare cové42 que yo sia». Volent dir: 

«Més dech yo mirar a d’aquell del qual só fill eternal segons la natura divina, que a 

vós, mare, del qual só fill segons natura humana. E axí, no us deveu maravellar, 

benaventurada senyora, si per amor del meu etern pare la vostra magestat he hun 

poch de temps deixada». 

Y dites aquestes paraules, per obehir y satisfer a la voluntat de la sua mare 

sacratíssima, y per dolçament aconsolar-la de la passada congoixa,43 se’n tornà ab 

ella en Natzaret, essent-li obedient y súbdit, y servint-la en totes les coses que li 

manava. 

O, gran y transcendent privilegi! O, poderosa dignitat e senyoria de aquesta 

benaventurada senyora, que fos súbdit a ella aquell a qui no solament totes les 

humanes creatures, mas [57r] encara tota natura angèlica (y)44 adora y és 

                                                      
34 sacrada: sagrada c 
35 procehirà: procehiria c 
36 plahent: plasent c 
37 congoixada: congoxada c  
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sotmesa45! 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, que per donar a nosaltres profitosa doctrina 

muntàs de Natzaret en Hierusalem a la gran festa del temple! Enceneu lo meu fret 

cor de devoció tan encesa que desige yo46 contínuament muntar a les festes del 

celestial temple, en lo qual la magestat del rey de glòria, fill vostre, adorar y veure 

puga. E per aquella gran dolor que sentís quant perdés lo vostre gloriós fill tres 

dies, vos suplique,47 senyora, que·m doneu dolor y contricció de mes grans culpes, 

perquè yo puga trobar la gràcia que per ocasió de mos greus peccats tinch perduda, 

y donau als meus ulls fonts de doloroses làgrimes ab les quals lo veixell de la mia 

ennegrida consciència lavar y enblanquir puga. 

 

Miracle  

Tenia hun rich cavaller hun fill de edat de set anys, al qual més que a totes 

les coses de aquest món amava. Essent aquest graciós infant detengut de greu 

malaltia, supplicaven cascun dia lo pare y la mare ab devotes oracions a la 

sacratíssima verge Maria que per la sua gran pietat e clemència li volgués procurar 

sanitat complida, prometent-li presentar una làntia d’argent si lo fill que tant 

amaven complidament guaria, les quals supplicacions hoïdes per la reyna de [57v] 

misericòrdia, cobrà lo malalt infant la sanitat perduda. E, axí, lo pare y la mare, fent 

gràcies a la reyna de parahís48 de tan estimada gràcia, anaren ensemps ab lo fill a 

hun devot monestir de la sacratíssima verge Maria, portant lo fadrí la làntia de 

argent en les mans que·l pare y la mare ab tan devota voluntat havien promesa. Y 

perquè aquell devot monestir estava quatre jornades luny de la ciutat hon 

habitaven, partiren acompanyats de escuders y de molta altra família; y, aprés que 

en lo solempne49 monestir hagueren fet dir misses, cantar los goigs y la salve, y 

hagueren presentat la promesa làntia, deliberaren tornar a la sua pròpia casa. E axí 

cavalcant, lo pare y la mare deixaren50 lo graciós infant en la sgleya,51 crehent que 

                                                      
45 sotmesa: sotsmesa c 
46 yo: om. c 
47 suplique: supplich c 
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49 solempne: solemne e devot c 
50 deixaren: dexaren c 
51 esgleya: esglesia c 
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era partit primer52 ab hun mestre que li donava criança. 

Com foren a la fi de la jornada, ja de nit, arribant a una certa posada, 

demanaren al mestre què era de son criat, lo qual respòs que no sabia res, que ab ell 

vengut no era. Hoint lo pare y la mare tan ennujosa resposta, ab plors, ab53 crits, ab 

sospirs,54 al devot monestir de hon partits eren tornaren,55 suplicant ab gran devoció 

a la sacratíssima verge Maria que axí com ella, benaventurada senyora, fon alegra 

de haver cobrat lo seu gloriós fill quant lo perdé tres dies, los volgués alegrar de 

fer-los trobar lo fill que perdut havien. Y feta tan devota suplicació cercaren per la 

esgleya,56 per les cetles y per les57 claustres, y jamés trobar lo pogueren, ni trobaren 

algú qui de aquell los sabés dir noves; per [58r] què lo fadrí, trobant-se a soles,58 no 

vehent son pare ni sa mare, se posà en camí per veure si atényer59 los poria; y 

perquè era de edat tan poca, de continent se perdé, metent-se per hun gran 

boscatge. 

Mas los entrestits pare y mare, que ab tan dolorosa ànsia lo cercaven, 

muntant en lo campanar de aquella devota esgleya,60 veren enmig de aquell 

desabitat bosch una gran resplandor, cosa que jamés per algú de aquell monestir 

fon vista; y, per veure cosa tan nova, anaren quatre frares ab dos escuders del 

cavaller y, essent en lo loch hon la lum resplandia, trobaren lo chich infant aseyt 

davall hun arbre, del que61 granment se alegraren. Y, portant-lo al congoixat62 pare, 

li demanaren què feya davall aquell arbre; respòs ab graciosa continença e dix que 

aquella senyora que estava en l’altar del monestir tan riquament vestida li feya allí 

companyia, fent-li lum ab la làntia d’argent que ell li havia portada, per hon, hoint 

tan gran miracle, foren molt alegres, y tornant a la sua pròpia casa tingueren major 

devoció contínuament a la humil e poderosa reyna dels àngels. 

 

                                                      
52 primer: om. c 
53 ab: y c 
54 ab sospirs: om. c 
55 al devot monestir de hon partits eren tornaren: tornaren al devot monestir de hon partits 

eren c 
56 esgleya: esglesia c 
57 les: om. c 
58 a soles: asoles e sense nenguna companyia c  
59 atényer: aconseguir c 
60 esgleya: esglesia c 
61 que: qual c 
62 congoixat: congoxat c 



Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu benaventurat fill per anar 

al sant baptisme e a dejunar en lo desert. Capítol1 XIIII 

Per donar fi a la ley antiga e circuncisió, y per començar l’estament crestià2 

y santificar les aygües que fossen aptes a denejar3 del pecat [58v] original les 

taques, volgué rebre lo sant baptisme lo fundador de la crestiana ley, Déu Jhesús, 

salvador nostre, que axí com per les aygües del general diluvi rebé gran  dan la 

generació humana, axí era necesari que atengués remey per mijà de les 

sanctificades aygües, lo que fon en lo poble de Israel figurat, que no podia entrar en 

la terra de promissió sinó passant primer per mig4 de les aygües de la mar Roja; axí 

lo poble crestià5 no podia entrar en la terra de promisió de parahís sinó passant 

primer per mig de les aygües del sant batisme. Per hon lo misericordiós Senyor, 

complits trenta anys de la sua benaventurada edat, perquè havia de anar al flum 

Jordà a rebre lo sanct batisme y, aprés de ésser batejat, dejunar en lo desert6 

quaranta nits e XXXX7 dies, dix a la sua gloriosa mare que ja era temps que ell 

devia manifestar e glorificar al seu etern pare y obrar la salut de les enmalaltides 

ànimes, per la qual era tramés de la sumitat del cel en aquesta baixa8 terra; y que lo 

poble gentil, qui stava ennegrit de les taques de ydolatria, havia de ésser enblanquit 

y lavat en les purificades aygües del sanct batisme, que axí com havia delliurat al 

poble de Israel offegant a Farahó y tot son exercit en la mar Roja, axí era necessari 

que delliuràs al poble gentil de la abominable servitut de les ýdoles, offegant al 

dimoni en la mar Roja de la sua sanch preciosa y en les sanctifficades aygües del 

sanct batisme; y la nau de la Sinagoga iria tostemps sens govern y sens brúxola 

desviada sens trobar segur port fins tant que a la fi del món [59r] la judayca 

generació rebent lo sanct batisme fos il·luminada. 

Hoïdes per la reyna de parahís9 semblants paraules, ab hun adolorit sospir 

li endreçà tan piadosa resposta: «Gràcies vos faç, fill, senyor y Déu meu, puix he 

pogut dir aquelles paraules de Salamó (Canticorum II): ‘ Sub umbra illius que·m 

desiderabam sedi’, lxi que vós me fes seure a la hombra de l’Sperit Sanct quant en 

presona10 de tota natura humana vos esposàs ab mi, tanquant-vos11 en lo thàlem del 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 crestià: christia c 
3 denejar: netejar c 
4 mig: om. c 
5 crestià: christia c 
6 en lo desert: om. c 
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8 baixa: baxa c 
9 parahís: paradis c 
10 presona: persona c 
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meu inmaculat e verge ventre.12 E ara poré dir les mateixes13 alegres paraules si de 

la hombra de vós, gloriós arbre de vida, voleu que no m’aparte, que tostemps estaré 

en lo repòs de benaventurada vida si la vostra graciosa presència nom desempara. 

No us lunyeu ni us aparteu, donchs, de mi, fill e senyor meu, goig, descanç y 

consolació mia, perquè dels vostres spirituals béns contínuament fruheixcha». 

Acabant la piadosa mare tan dolces paraules, volgué lo fill en semblant 

manera respondre: «No us enugeu, senyora y mare mia, si per temps de quaranta 

dies a dejunar en l’aspre desert yo m’aparte, que axí com Moysés fins al dia de la 

sua mort guià per lo desert per temps de quaranta anys al poble de Israel, axí yo he 

de guiar al poble crestià14 per lo desert de aquest món per temps de quaranta mesos, 

comptant del dia del gloriós baptisme fins al dia de la mia mort e passió dolorosa; 

que lo gran mont de Líbano, situat en lo principi de la terra de promissió, significa 

a mi, qui só cap [59v] de la sagrada Església, e lo flum Jordà, que del costat de 

aquell gran mont emana discorrent e regant tota aquella poblada terra, figura lo sant 

baptisme que la cathòlica Esgleya15 abundosament16 regarà fent-la fructificar de 

béns spirituals e gràcies, que axí com los béns de la terra de promissió de aquella 

gran muntanya devallen per mijà de les aygües del flum Jordà, axí tots los béns 

spirituals de la Sgleya17 sancta devallaran de mi per mijà de les sanctifficades 

aygües del baptisme18 y de altres sagraments gloriosos. Per què a vós, senyora y 

mare mia, supplique vullau conportar aquesta mia absència, que jamés de vós en 

aquest enujós món me apartaré per gràcia, ni en l’altre, perdurable y etern, per 

glòria eterna. Y açò us jure per los antichs patriarches y profetes, qui aquesta 

gloriosa amor y unitat antigament prenunciaren». 

Y, acabant tan alt19 rahonament, prenent comiat de la sua benaventurada 

mare, li demanà la sua benedicció e licència, al qual respòs la sanctíssima 

senyora:20 «O, fill e senyor meu, rey de infinida glòria! No só yo21 digna de 

benehir-vos, que só creatura vostra, mas donau-me vós la vostra sancta benedicció, 

que sou Déu meu, qui m’haveu feta y creada». 

                                                                                                                                       
11 tanquant-vos: tant quant vos c 
12 ventre: ventre foreu c 
13 mateixes: matexes c 
14 crestià: christia c 
15 Esgleya: esglesia c 
16 abundosament: abundantment c 
17 Sgleya: esglesia c 
18 baptisme: sanct baptisme c 
19 alt: alt e profundo c 
20 sanctíssima senyora: sacratissima verge Maria senyora nostra c 
21 yo: om. c 
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E, axí, ab piadoses làgrimes, benehint la hu a l’altre, se partí lo seu amat 

fill, y romàs la mare sanctíssima ab entrestida22 continença, pensant que lo seu 

gloriós fill per aspres camins, per boschs e muntanyes descalç y sol acaminava ab 

gran treball, humilitat y pobrea,23 dormint a la serena sobre [60r] aquelles verts24 

erbes que lo seu infinit poder havia creades. Mas poch aprés se alegrà la sua trista 

pensa pensant que lo seu gloriós fill anava com a pobre per enrequir a nosaltres 

dels tresors de la sua sancta gràcia; anava com a servent per fer-nos reys coronats 

en los regnes de la eterna glòria; anava com a pelegrí per portar-nos a la ciutat de la 

eterna benaventura;25 anava sol perquè en lo delitós verger de parahís26 tinguessen 

los benaventurats àngels per companyia. E axí,27 aprés que lo seu benaventurat fill 

per mans del gloriós sent28 Johan hagué rebut lo sanct batisme y en l’aspre desert 

hagué acabat lo gran dejuni, tramés dos àngels a ella, reyna de glòria, que li donàs 

de la vianda que tenia perquè refecció corporal pogués rebre, que alguna vianda 

tant no li plahia com aquella que de les sues sanctes mans ella, gloriosa mare, 

aparellava. E axí, la benaventurada y diligent senyora li tramés per los sancts 

àngels una poqua vianda que de la sua pobretat estogada tenia, pregant-los 

carament que al seu amat fill la comanassen29 y que li diguessen que ab gran desig, 

amor y voluntat l’esperava veure. Y los sancts àngels, partint-se de la sua magestat, 

ficant los genolls en terra com a llur reyna y senyora, humilment la saludaren. 

Essent axí enujada y trista per occasió de la absència del seu gloriós fill, 

girant hun jorn los ulls a la porta de la sua posada, véu venir aquell qui ab tan gran 

desig esperava veure, lo qual, acostant-se a ella, besant-li la mà li dix: «Salve 

regina misericordie». Alegrà’s la entresti[60v]da mare de veure lo seu amat fill que 

de dejunar quaranta30 nits e quaranta31 dies venia, que alguna cosa a la sua vista de 

tan gran alegria presentar no·s podia com de aquell la32 humil e mansueta 

presència, lo que fon figurat quant, essent Thobies absent de sa mare Anna, ab tan 

gran desig l’esperava veure que sovint mirava aquells deserts camins per hon tornar 

devia, y lo jorn que·l véu tornar, de estrem goig compresa, alegrament plorava. 

                                                      
22 entrestida: entristida c 
23 pobrea: pobresa c 
24 verts: verdes c 
25 benaventura: benaventurança c 
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31 quaranta: .xl. c 
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Axí, aprés que los sacrats ulls de aquesta sacratíssima verge hagueren 

destil· lat alegres làgrimes per la gran consolació que de la venguda del seu gloriós 

fill havia atesa, plorà33 ab entrestida continença mirant què flach e descolorit era 

vengut aquell gran rey qui l’univerç món governava, aquell gran metge qui curava 

les nostres enmalaltides ànimes, aquell gran príncep qui tota la celestial cort 

arreava. 

Contemplava en aquells sanctíssims peus qui per tan aspres camins havien 

passejat fent aspra penitència. E axí, tant com estigué en aquesta piadosa 

contemplació, dels seus sagrats ulls abundants làgrimes devallaren, a la qual lo seu 

gloriós fill, qui és font de consolació, ab piadoses paraules aconsolava. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, qui sou pura y neta de tota culpa de peccat y 

ab piadoses làgrimes miràs anar lo vostre gloriós fill a rebre lo sanct batisme! Feu-

me lavar en les [61r] aygües de doloroses làgrimes les sútzies34 taques de la mia 

ennegrida consciència, y per aquell gran dejuni que féu lo vostre sanctíssim fill en 

lo desert vos suplique, senyora, que·m vullau donar virtut de abstinència e 

continència perquè yo dejunant puga vençre35 lo món, la carn y lo dimoni que 

cruelment me combaten. E axí com ell sens peccats36 volgué per nosaltres 

peccadors fer aspra penitència, recaptau-me de aquell a mi, abominable peccador, 

spay de verdadera penitència ans que la trista mort lo meu viure asalte, y yo, qui37 

estich en lo sech prat de vanitats mundanes, entre en lo desert de verdadera 

penitència, perquè puga yo entrar per la porta de parahís,38 la qual per mos greus 

peccats per a mi està tancada y closa. Amén. 

 

Miracle  

En hun aspre y solitari desert estava una dona granment de la sacratíssima 

verge Maria devota, que gran temps havia que dejunant en tan deserta soledat feya 

aspra39 penitència. Havent lo dimoni enveja a la sanctedat y perfeta vida de aquesta 

                                                      
33 plorà: plorava c 
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sancta hermitana, pres forma de dona y anà a d’aquella dient-li semblants paraules: 

«O, virtuosa y sancta dona! Mirant los grans perills que aquesta present vida porta 

he deliberat desemparar lo món y, fent40 aspra penitència, estar41 ab42 vós, si a vós 

plau, en aquestes desertes muntanyes». Hoint la [61v] devota hermitana les 

virtuoses paraules del dimoni, crehent que fos alguna devota dona, fon contenta 

acolir-la43 en la sua estreta cetla perquè les dos en aspredat de vida al rey dels cels 

y a la sua beneyta mare servir poguessen. 

Aprés que l’infernat dimoni fon estat en la devota cetla, començà a parlar a 

la hermitana declarant-li alguns subtils passos de la Sagrada Scriptura y, 

senyaladament, aquell pas de l’evangeli que diu que l’arbre que no farà fruyt44 sia 

tallat e més al foch,lxii  y, esponent aquestes paraules, donà a entendre a la sancta 

hermitana que, si no hexien de la cetla y anaven a la ciutat entre·ls hòmens perquè 

donassen fruyt del seu ventre, que no porien en alguna45 manera salvar-se. E, axí, 

ab aquests perversos consells, enduhí a la devota hermitana que fon contenta 

desemparar la soledat de la apartada cetla y en companyia dels hòmens multiplicar 

lo món y créixer. Mas, ans que hixqués de la cetla, com aquella que a la 

sacratíssima46 verge Maria tenia devoció grandíssima, agenollant-se en terra 

devotament la suplicà que per aquell inefable goig que ella, gloriosa reyna de 

parahís,47 sentí quant véu venir lo seu benaventurat fill de l’aspre desert hon 

dejunat havia, la volgués inspirar què devia fer en la exida de aquell desert hon 

habitava. 

Dites aquestes paraules, moguda de pietat la reyna de misericòrdia, a la 

porta de la hermita se mostrà una mà en l’ayre, la qual espenyia48 a la devota 

hermitana a dins quant ella defóra exir volia. Mirant lo malvat dimoni lo gran 

miracle desaparegué ab gran remor49 [62r] y brogit, dexant50 la devota hermitana, la 

qual, conexent la sua gran culpa, féu infinides gràcies a la mare de misericòrdia que 

de tan gran perill delliurada la havia. E axí romàs en la sua devota hermita servint 

ab major voluntat y devoció a d’aquesta alta reyna de glòria. 

                                                      
40 fent: fer c 
41 estar: y estar c 
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Com la gloriosa verge Maria féu convertir a son fill en les noces de sent1 Johan 

evangelista l’aygua en vi. Capítol2 XV 

Per honrar a sent3 Johan Evangesliste,4 nebot seu, aquesta alta reyna dels 

cels y de la terra volgué en les sanctes noces de aquell ésser la principal regidora 

qui les coses necessàries per al convit administrava. Esdevench-se que, essent quasi 

a la fi del dinar, digueren los servidors qui en tan santes noces servien: «Senyora, 

no y ha vi que aquesta gent convidada puga beure».lxiii  

Moguda de pietat e compassió la reyna de misericòrdia, perquè eren 

presones5 en estament de pobretat constituhides y per amor de la sua gloriosa 

germana Maria Salomé, mare de sent6 Johan Evangeliste,7 se acostà al seu 

benaventurat fill dient semblants paraules: «O, fill e senyor meu, governador e 

regidor de la generació humana, qui ab la vostra sola paraula haveu totes les coses 

creades! Plàcia a la vostra benignitat, puix no y ha vi que aquesta gent puga beure, 

que lo vostre infinit poder proveheixca8 que abundosament ne tinguen». Respòs lo 

seu obedient fill: «Què us fa a vós y a mi, senyora, si no y ha vi en aquestes [62v] 

noces? Que encara no és venguda la hora que la lum dels meus gloriosos miracles 

aquest tenebrós món il·luminen».9 

Mas la benaventurada mare, encara que la resposta del seu gloriós fill 

paregués un poch aspra, essent certa que axí com Salamó dix a sa mare Bersabé 

que demanàs qualsevol gràcia que per ell li seria atorgada, axí lo verdader Salamó, 

fill seu, no la desobehiria de qualsevol cosa que per ella, mare sacratíssima, li fos 

demanada, que no era rahó que li negàs alguna gràcia, puix en la concepció de 

aquell trobà aquella gràcia que més de cinch milia anys per nostra mare Eva fon 

estada perduda. E axí, sabent que en res no la desobehiria y plena de l’Sperit Sanct, 

vent l’esdevenidor miracle que lo seu benaventurat fill obrar devia, dix als 

servidors de les noces que fessen tot lo que Jesuchrist, fill seu, los manaria. E axí, 

aquell los manà omplir sis gerres d’aygua, la qual per lo seu inmens poder fon en 

maravellós e preciós vi convertida. 

Converteix nostre senyor Déu moltes vegades l’aygua en vi quant per 

                                                      
1 sent: sanct c 
2 Capítol: Cap. c 
3 sent: sanct c 
4 Evangeliste: Evangelista c 
5 presones: persones c 
6 sent: sanct c 
7 Evangeliste: Evangelista c 
8 proveheixca: provehixca c 
9 il·luminen: illumine c 
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prechs de la sua piadosa mare del peccador fa just, mudant les doloroses aygües de 

làgrimes en vi de consolació e devoció eterna; per hon en aquestes sanctes bodes 

mostrà la gloriosa verge Maria ésser mare de misericòrdia a la cort de la qual 

podem entrar, puix la porta de la sua pietat contínuament està uberta, per què li 

poden ésser atribuhides aquelles paraules de Job (XXXI Ca.)10: ‘Ab infantia 

creavit11 mecum miseratio et de utero matris mee egressa est mecum’, lxiv y les 

paraules de l’Ecclesiàstich al XXXV capi.:12 ‘Speciosa est [63r] misericordia eius 

et in tempore tribulationis sicut nubes pluvie in tempore siccitatis’, lxv que la 

misericòrdia de aquesta alta reyna de parahís13 és pròpiament acomparada al núvol 

que plohent abundoses aygües de gràcies amaga los peccadors de la ira de son fill, 

verdader sol de justícia. 

No·s pot medir la longitut, altitut e profunditat de la sua gran misericòrdia, 

que ha penetrat lo cel, ha homplit14 lo món y ha despullat15 los infernats regnes de 

tenebres. En aquestes sanctes núpcies tres hi concorregueren, ço és: Jhesuchrist, la 

verge Maria y los deixebles, los quals tres són entesos per los tres béns que són en 

lo matrimoni, ço és: fe, sagrament y fruyt de generació. Lo primer bé del sanct 

matrimoni és la fe de la castedat que significa la casta e gloriosa verge Maria. Lo 

segon bé és lo sagrament, que significa la conjuncció de la divinitat e humanitat en 

Jhesús, salvador nostre. Lo terç és fruyt de generació, que signifiquen16 los sancts e 

gloriosos deixebles.17 Y en aquestes solempnes núpcies fon aquesta mare 

sacratíssima per son fill, Jhesús, de gran privilegi honrada, que axí com li fon mare 

concebent aquell de l’Sperit18 Sant dins lo seu sanctíssim ventre, axí volgué que fos 

mare de la sua manifestació e fama, fent-lo cuytar a fer maravellosos miracles, per 

hon per tot lo univerç món la sua digne fama fos escampada. 

Y, aprés de aquest maravellós miracle, volgué lo beneyt y humil fill 

ensemps ab los seus devots dexebles tornant en Natzaret acompanyar la sua mare 

sacra[63v]tíssima, per hon aquesta senyora dels cels rebia grans goigs y 

consolacions excelses, contemplant per tot aquell camí en la reverent presona19 de 

tan gloriós fill, scoltant de la sua preciosa boca paraules de profunda intel· ligència, 

                                                      
10 Ca.: .c. c 
11 creavit: crevit c 
12 capi.: .c. c 
13 parahís: paradis c 
14 homplit: complit c 
15 despullat: despullats c 
16 signifiquen: significa c 
17 deixebles: dexebles c 
18 Sperit: spirit c 
19 presona: persona c 
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coneixent20 que era spill de tota santedat, pastor, guàrdia e custodi de les devotes 

ànimes. E axí, ab aquesta gloriosa companyia, fon en Natzaret a la sua pobra casa 

acompanyada, mas, aprés de pochs dies, ella, benaventurada senyora, volgué anar 

hon21 era lo seu beneyt fill, perquè contínuament seguís fins a la mort22 los seus 

virtuosos passos; y perquè ella fos23 testimoni de vista als qui aprés de la gloriosa 

assenció de aquell a la fe cristiana se convertiren, e, senyaladament, a sent24 Luch, 

son special servidor e deixeble,25 perquè fos hu dels quatre coronistes dels grans e 

maravellosos actes de son fill, rey de glòria infinida. 

 

Oració 

O, sacratíssima26 verge Maria, que en lo thàlem del vostre sanct ventre se 

feren les sanctes noces de natura divina e humana! Feu que la mia ànima ab Déu 

sia unida y que, partint-se del meu miserable cors, ab ell, gloriós spòs, en los 

celestials thàlems repose. E, axí com vostre27 beneyt fill en les noces del 

benaventurat sent28 Johan Evangeliste29 per vostres prechs féu convertir en preciós 

vi la freda aygua, feu, gloriosa senyora, que per vostres prechs converteixca30 la 

fredor de la mia ànima [64r] en fervor de caritat perfeta, perquè deixant31 les 

verinoses aygües de les conversacions mundanes guste yo lo preciós vi de la eterna 

vida. Amén. 

 

Miracle  

En unes altes y desertes muntanyes, en loch de gran32 soledat y boscatge, 

estava costituhit hun devot33 monestir a honor, lahor34 y glòria de la sacratíssima35 

verge Maria, y perquè los frares, qui del conrreu de certes terres vivien, havien 
                                                      
20 coneixent: conexent c 
21 hon: ahon c 
22 fins a la mort: om. c 
23 fos: fes c 
24 sent: sanct c 
25 deixeble: dexeble c 
26 sacratíssima: sacratissima e purissima c 
27 vostre: lo vostre c 
28 sent: sanct c 
29 Evangeliste: evangelista c 
30 converteixca: convertesca c 
31 deixant: dexant c 
32 gran: grandissima c 
33 devot: devotissim c 
34 lahor: om. c 
35 sacratíssima: purissima e sacratissima c 
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hagut dos o tres anys de gran sterilitat y fretura, congoixats de la enujosa fam e 

misèria que sentien, cascun dia lo devot monestir desemparar delliberaven. 

Havent hun jorn menjat huns pochs de legums per sustentació de la sua 

corporal vida, agenollats en terra davant la ymatge de la reyna dels àngels, ab 

piadoses làgrimes la Salve Regina cantaren, y, aprés que ab entrestits plors e 

sospirs tan devota oració li hagueren presentada, lo reverent prior en presona36 de 

tot lo convent37 li dix semblats paraules: «O, gloriosa senyora, gràcies vos fem 

nosaltres, servents vostres, dels grans benifets que de cascun jorn rebem per mans 

de vostra piadosa38 misericòrdia. Y39 com nos haveu sostenguts tan gran temps 

apartats de la conversació mundana40 per al servir de vós, alta y humil reyna de 

glòria, supplicant la vostra magestat per aquella pietat e compassió que vós tingués 

en les noces de vostre car nebot, sent41 Johan Evangelista, quant fes cambiar al 

vostre gloriós fill l’aygua en vi per subvenir a la [64v] fretura de tan sanctes bodes, 

que hajau pietat e compassió de nosaltres, fills vostres, donant-nos axí com haveu 

acostumat les coses necessàries per a la sustentació de nostres aflaquides persones, 

perquè de tal manera socorreguts no hajam a desemparar aquesta santa y devota 

casa que a honor del vostre sanct nom està edifficada». 

Acabades aquestes paraules sentiren en los graners gran quantitat de 

forment caure y, anant a veure lo que sentit havien, trobaren plens los graners de 

hun forment tan bell que jamés tal lo42 produhiren aquelles cultivades muntanyes. 

Y, maravellant-se de tan gran maravella, sentiren en lo celler caure vi en les buydes 

gerres y, cuytant ab cuytats passos a veure lo que sentien, trobaren de hun 

suavíssim vi totes les gerres plenes. 

Mirant los devots frares lo gran miracle que en aquella hora la mare de 

misericòrdia obrat havia, aumentà en ells tan granment43 la44 devoció que li tenien 

que nit e jorn de lohar y benehir la sua alta magestat45 jamés se cansaven. 

 

                                                      
36 presona: persona c 
37 convent: covent a; convent c 
38 piadosa: om. c 
39 Y: om. c 
40 mundana: humana c 
41 sent: sanct c 
42 lo: om. c 
43 granment: gran  
44 la: om. c 
45 magestat: excellencia e magestat c 



Com la gloriosa verge Maria és entesa per Marta y per Magdalena quant en lo 

seu castell acolliren a Jhesús, salvador nostre. Capítol1 XVI 

Amava axí granment lo gran rey de glòria a les dues germanes Marta e 

Magdalena que, per manifestar la gran amor que·ls portava, moltes vegades en lo 

castell de aquelles habitar li plahia, les quals de la venguda de tan alt rey e senyor 

se alegraven, a[65r]parellant per a ell y per als seus devots dexebles reffecció de 

corporal vianda. 

En aquesta gloriosa entrada de aquest castell és entesa la entrada que féu lo 

rey dels cels en lo verge ventre de la sacratíssima verge Maria, la qual és castell 

dins qui és entrat aquell invincible rey de glòria per batallar y vençre2 los cruels 

enemichs de natura humana. 

Fon Martha la gloriosa verge Maria quant totes les obres de pietat e 

misericòrdia en lo seu amat fill obrava, y com a diligent y solícita mare lo alletava 

y nodria. Fon solícita y torbada quant per fogir a la cruel e iniqua ira del pervers 

Herodes a la província de Egipte fogia; y quant veya que los malvats juheus la 

dolorosa mort e passió al seu benaventurat fill tractaven; y, sobretot, fon torbada 

quant lo véu pres, ligat y açotat, coronat d’espines, scarnit, abufetegat, crucificat y 

soterrat en lo sagellat sepulchre. 

No·s trobà jamés ésser estada semblant administradora: los altres visten los 

despullats pobres de draps de li e de lana, y ella, al3 qui tot lo món cobre, de les 

sues puríssimes sanchs vestit havia; los altres donen pa als famejants pobres perquè 

s’aviden, y ella a Déu humanat de la sua puríssima let avidava; los altres acullen 

los pobres en les cases4 de pedres e bigues compostes, y ella havia acollit a Déu 

inmens dins lo palau del seu inmaculat ventre, del qual ella gloriant-se diu 

(Ecclesistici XXIIII): ‘ Qui creavit me requievit in tabernaculo meo’; lxvi los altres 

per amor de nostre senyor Déu los trists malalts serveixen, y ella a nostre senyor 

[65v] Déu amorosament servia; los altres als plorosos hòmens aconsolen, y ella a 

Déu Jesús plorant chiquet aconsolava; los altres són solícits que als freturosos 

alguna cosa no falleixca, y ella fon solícita en teixir5 e cusir6 per subvenir e 

socórrer a son fill, Déu Jesús, per salut de tots los freturosos, seguint lo parlar de 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 vençre: vencer c 
3 al: a c 
4 cases: coses c 
5 teixir: texir c 
6 e cusir: cosir c 
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Salamó (Proverbiorum ultimo):7 ‘Manus suas apperuit inopi et palmas suas 

extendit ab pauperes’. lxvii  

Fon Magdalena la sacratíssima verge Maria perquè tostemps en la 

luminosa cara del seu unigènit fill contemplava, y en les santes obres, manaments y 

doctrines que aquell ensenyava; la qual no solament als sagrats peus, mas al 

preciosísim cap de son fill aseyta, estojava dins la capça del seu inmaculat cor les 

paraules dels àngels, dels pastors y dels reys d’Orient, y los alts e profundes8 

misteris que per tota la gloriosa vida de aquell contemplava.9 Fon encara semblant 

a Magdalena la gloriosa verge Maria desanciada de la administració del seu gloriós 

fill quant ella, muntant als cels, véu devallar en lo profunde10 infern lo cruel 

Herodes, y no era torbada ni ocupada en lo que los perversos juheus feren al seu 

gloriós fill, puix totes les creatures li són humilment sosmeses.11 

Fon castell la sacratíssima verge Maria en alt loch situat per l’altitut de la 

contemplació devota, murat de angèlica custòdia, vallejat de humilitat profunda y 

fornit de vitualles, puix en si lo dolç pa de vida, Déu Jesús, salvador nostre, 

sostenia. A d’aquest gloriós castell jamés li féu nosa algun vent de supèr[66r]bia, ni 

alguna pluja de concupicència, ni algun combat de algun peccat o vici, puix sobre 

les set columpnes dels set dons de l’Esperit Sanct lo seu segur asento tenia. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria! Puix vós semblant a Martha acollís en la 

posada del vostre verge ventre al rey dels cels y de la terra, suplicau-lo, senyora, 

que vulla habitar dins la casa de la mia deserta ànima; y axí com vós, semblant a 

Magdalena, conservàs en lo vostre cor les sues sanctes paraules, féu que yo per 

vostres prechs y mèrits dins lo veixell12 del meu cor los divinals manaments 

conserve; que yo, tement la divina justícia per les grans ofenses que contra la 

divina bondat tinch comeses, recórrech a vós, reyna de parahís,13 que sou castell y 

segura infançonia dels peccadors, perquè ab la14 defensa de la vostra gran 

misericòrdia yo sia guardat que la divina justícia no m’atenga. Amén. 

                                                      
7 Proverbiorum ultimo: proverb.ulti. c 
8 alts e profundes: altres profundos c 
9 contemplava: cotemplava a; contemplava c 
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12 veixell: vexell c 
13 parahís: paradis c 
14 la: om. c 
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Miracle  

Fon en la ciutat de Roma hun home granment devot de la gloriosa verge 

Maria que per honor del seu sant nom grans caritats donava, convidant en la sua 

taula totes les vigílies de les festes de la reyna de paraýs15 set pobres en reverència 

dels set goigs sacratíssims;16 y tan bé liberalment tots los seus béns destruhí17 

entre·ls freturosos pobres que vingué en una strema pobrea18 de la qual granment se 

dolia, no per la necessitat que ell sentia, mas perquè no podia donar les 

a[66v]costumades almoynes. 

Essent19 una nit en aquest devot pensament, sentí una veu que li dix 

semblants paraules: «La vostra caritat, devot fill meu, per mi és estada vista, per 

què vull que siau remunerat en la present vida y en l’altra per les grans almoynes 

que per honor mia haveu donades. E, axí, hireu a la vostra vinya y, enmig de 

aquella, cavareu hun clot fondo hon trobareu ab què subvenir y socórrer a la vostra 

estrema pobrea».20 

Levant-se de matí lo devot home anà en companyia de dos fills seus a la 

vinya, en la qual, com haguessen cavat hun clot molt fondo y res no21 trobassen, los 

fills al devot pare increpaven, lo qual responia que ell tenia tan gran esperança en la 

reyna de misericòrdia, que ell era cert trobar lo que cercava. E axí, aprés de haver 

molt cavat, trobaren hun veixell de marbre dins lo qual havia hun veixell22 de vidre 

ple de hun preciós bàlsem, y en una capça de vori, hun maragde,23 hun robí24 e hun 

diamà25 de incomparable vàlua.  

Arribant aprés a la ciutat de Roma, vené al papa per gran quantitat de 

moneda les sobredites joyes, per hon, essent fet rich, tornà a fer per honor y 

reverència de la gloriosa verge Maria les acostumades almoynes y, aprés de longa 

vida, muntà la sua devota ànima a posehir les riquees26 de la eterna glòria. 

                                                      
15 paraýs: paradis c 
16 sacratíssims: sanctissims c 
17 destruhí: distribuhi c 
18 pobrea: pobresa c 
19 Essent: Estant c 
20 pobrea: pobresa c 
21 no: noy c 
22 veixell: vexell c 
23 maragde: marac c 
24 robí: rubi c 
25 diamà: diamant c 
26 riquees: riqueses c 
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Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós cors de son fill en la sancta cena y 

com1 combregava y confesava, y la oració que deya2 [67r] quant combregava. 

Capítol3 XVII 

La celsitut de la divina bondat, que per tants camins nos guia al regne de la 

eterna glòria, essent vengut lo temps que havia dispost rembre lo món, no ab or ni 

argent, mas ab lo tresor de la sua sanch preciosa, perquè donàs terme e fi a les 

figures e legals sacrificis de la ley judayca, volent celebrar la pasqua, tramés a una 

devota casa sent4 Pere y sent5 Johan, que signifiquen coneixença6 de Déu ab fervor 

de caritat encesa, y en la casa de aquells qui de tal manera l’aparellen acostuma 

nostre senyor Déu scenar, reposar y donar consolacions grandíssimes. 

En aquesta sancta cena fon molt alegra la ínclita senyora, mirant que aquell 

sacratíssim cors que de les sues puríssimes sanchs havia engendrat e nodrit, aquell, 

l’etern Déu, fill seu, l’a donat als gloriosos apòstols per incomparable vianda y per 

relíquia de preu infinit de la cathòlica Esgleya;7 y que aquell sagrat pa que ella, 

gloriosa senyora, havia pastat ab lo levat de la sua fe grandíssima y cuyt en lo forn 

del seu verge ventre ab foch de caritat encesa, és saborós past per al convit de la 

eterna benaventura,8 y és confort y esforç per a9 batallar y vençre10 la poderosa 

força de l’enemich diable. 

Mirava ab alegra consolació aquesta senyora dels àngels que fon figura de 

aquest tan noble convit lo convit que féu lo rey Assuer en lo terç any del seu imperi 

a tots los regidós11 e prínceps de les sues grans províncies, aprés a tot lo poble qui 

en aquella terra habitava;lxviii  axí [67v] lo verdader Assuero12 Jesús, fill seu, en lo 

terç any del seu imperi que és la ley de gràcia, convidaria als gloriosos apòstols, 

prínceps e regidors de la cathòlica Esgleya,13 dels quals diu lo salmista: ‘Constitues 

eos principes super omnem terram’, lxix convidant aprés al poble cristià, qui en tota 

                                                      
1 com: om. c 
2 deya: feya c 
3 Capítol: Cap. c 
4 sent: sanct c 
5 sent: sanct c 
6 coneixença: conexença c 
7 Esgleya: esglesia c 
8 benaventura: benaventurança c 
9 per a: para c 
10 vençre: vencer c 
11 regidós: regidors c 
12 Assuero: Assuer c 
13 Esgleya: esglesia c 
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l’abitable terra abita. Y mirava encara aquesta reyna de paraýs14 la inmensitat de la 

amor, la magnitut de la pietat, la granea15 de la liberalitat divina, que no solament 

havia donat als hòmens la senyoria16 de totes les irracionals creatures, donant-los la 

terra com a botiga fèrtil de totes les coses per a lur servitut necessàries, mas17 

encara se era donat ell als hòmens per gloriosa vianda, mostrant majors senyals de 

amor als fels christians18 que als antichs pares del Vell Testament, que a d’aquells 

donà la mannà que·s podria, y als christians,19 lo seu preciós cors que de la 

podridura dels sútzeus20 peccats guaria; a d’aquells donà l’aygua que de la dura 

pedra naxia,21 y als christians,22 la preciosa sanch que del seu sant costat 

abundosament naxeria.23 Mirava encara la sacratíssima verge Maria que lo creador 

dels àngels se era fet home perquè lo pa dels àngels los hòmens menjassen; y 

mirava que aquell sacrat pa que en los alts cels los àngels recrea, seria dolç confort 

als hòmens, qui en aquesta baixa24 terra dignament lo rebrien, y als catius, 

detenguts en lo penós purgatori, de tan trista captivitat delliuraria. Mirava que 

aquell sant sagrament era preciós veixell25 de la Trinitat sancta, y era archa dins y 

defora daurada, en la qual les taules de Moysés, la verga de Aron y la ce[68r]lestial 

mannà abitava. Mirava que axí com Jesucrist, fill seu, en la sua nativitat il·luminà 

los pastors, axí naixent esperitualment26 per digna sumpció27 en lo cor de l’home, 

de continent les lums de gràcia28 y de intel·ligència la enfosquida ànima 

il· luminarien, per hon clarament poria elegir lo bé29 y bandejar lo greu peccat y30 

vici, lo que advera lo profeta Ysaÿes al setén31 capítol dient: ‘Mel comedet ut sciat 

reprobare malum et eligere bonum’, lxx que per la dolça mel és entés Jhesuchrist, qui 

és mel en la boca y dolçor en la orella, en figura de la qual mel se lig en lo Primer 

Libre dels Reys que Jonathàs, havent batallat quasi tot lo dia fins a la nit ab los 

                                                      
14 parahís: paradis c 
15 granea: granesa c 
16 senyoria: senyora c 
17 mas: mes c 
18 christians: chrestians c 
19 christians: Chrestians c 
20 sútzeus: sutzes c 
21 naxia: naixia c 
22 christians: chrestians c 
23 naxeria: naixeria c 
24 baixa: baxa c 
25 veixell: vexell c 
26 esperitualment: espiritualment c 
27 sumpció: om. c 
28 gràcia: gracias c 
29 bé: om. c 
30 y: o c 
31 setén capítol: .vii.c. c 
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philisteus, tan granment restava cansat que, per sobres de cansament, tingué la vista 

perduda y, alargant una verga que en la mà tenia, toquà una bresca, la qual, de 

continent que hagué menjada, cobrà la lum de la perduda vista; axí l’ànima32 

devota, que és entesa per Jonathàs, batallant tot lo dia de la vida fins a la nit de la 

mort, trobant-se cansada deu recórrer a la bresca de aquest sant sagrament, perquè 

sien il· luminats los seus ulls per a mirar y vençre33 los astuciosos engans de 

l’enemich dimoni. Mirava encara aquesta mare beneyta que axí com Jesuchrist, fill 

seu, convertí l’aygua vi en les núpcies,34 axí en35 les núpcies spirituals, quant per 

l’asumpció de tan alt sagrament se uniria ab36 l’ànima37 devota, convertiria l’aygua 

de dolorosa tribulació en vi de consolació alegra.38 Mirant, donchs, la sacratíssima 

verge Maria de aquest sanct sagrament tan altes maravelles, volgué rebre en la 

sancta cena lo sanct cors de son fill de la mà de aquell [68v] qui ensemps era hòstia 

y prevere, y volgué aprés la humil senyora servar los manaments de son fill per 

donar a nosaltres manifest exemple de obediència y per instruhir los peccadors que 

fossen solícits en pendre los profitosos remeys contra les malalties dels peccats 

abominables. E axí aquesta gloriosa senyora, encara que fos sens peccat, volgué 

per donar-nos exemple, axí com si fos peccadora, rebre los sagraments instituhits 

per salut de nostres enmalaltides ànimes. 

Confessava’s39 la inmaculada senyora, no de alguns peccats perquè ella 

jamés tingué peccat original, venial ni mortal, mas40 per la sua profunda humilitat 

se confessava no ésser digna de haver atés tan grans e innumerables gràcies com a 

ella, l’omnipotent Déu, fill seu, li havia donades. E aprés, per mans dels gloriosos 

apòstols, rebia lo sacratíssim cors de son fill, Déu y senyor nostre, per 

remembrança de la gloriosa mort e passió de aquell, per exercici de actual devoció 

y per consolació de la corporal absència de aquell que tan granment amava y, 

agenollada davant lo prevere, ans que de son fill Déu rebés lo cos41 sacratíssim, 

semblat oració deya: «Senyor, Déu infinit, fill meu natural, verdader Déu y 

verdader home, pèlech sens fons de pietat e misericòrdia, qui us42 sou volgut deixar 

                                                      
32 l'ànima: la anima c 
33 vençre: vencer c 
34 núpcies: nupcis a; nupcies c 
35 en: en en a; en c 
36 ab: om. c 
37 l’ànima: la anima c 
38 alegra: alegre c 
39 Confessava’s: Confessaves c 
40 mas: mes c 
41 cos: cors c 
42 us: om. c 
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per special confort a la vostra esposa, sancta Sglésia, romanint43 viuda de la vostra 

visible presència! O, suma de tots béns y de tots44 los spirituals tresors! O, sacrifici 

millor de45 aquells de Melchisedech, de Abel, de Abram46 y de tots los antichs 

pares47 del Vell Testament! En vós han fi les belles figures de l’anyell pascual, de la 

mannà del desert, del pa sacerdotal del [69r] qual David pres past perquè d’aquell 

confort pogués atényer, car vós sou dolça mannà donada en lo famejant desert al 

trist poble judaych, de la qual solament pogué asaborir les escorces, y sou mannà 

verdadera ploguda del més alt cel en los verts camps de la militant Sgleya;48 y sou 

piscina gloriosa que als paralítichs envellits en les censuals vanitats de les vils49 

taques deneja; y archa del gran patriarcha Nohé, hon50 los richs tresors del cel 

devallen deffenent de les tempestoses ones dels vans desigs lo cristià51 poble; y sou 

farina més perfeta que la de Elizeu, mesclada per l’Esperit Sanct dins lo meu verge 

ventre, lo qual és estat lo forn dins qui52 vós, sagrat pa, sou estat cuyt ab foch de 

caritat encesa, bescuytat aprés en lo forn de la creu dura,53 ab foch de dolor intensa.  

O, font de caritat, que en l’alt mont de Calvari per los cinch grifons de les 

cinch sagrades plagues haveu donat tota la sanch preciosa per a lavar les envellides 

taques de natura humana, y encara com a liberal rey y senyor, cubert de blanchs 

accidents, liberalment vos donau perquè ab lo bocí del vostre preciós cors de la 

malaltia del bocí de Adam tots los seus miserables fills guarissen! Ador-vos, 

preciós preu de l’humanal cativeri, hòstia pacífica de qui la maravellosa olor ha 

inclinat a l’etern pare a mirar los humils54 fills de Eva, abitants en aquesta fonda 

vall de misèria. Ador-vos, mon Déu, mon fill e senyor, anyell sens màcula 

sacrificat per los miserables peccadors en la ara de la creu sacratíssima, confessant 

que, axí com no só estada digna sinó per mijà de la vostra beneyta gràcia que vós 

estiguésseu nou mesos dins los thàlems55 del meu verge ventre, axí confese no 

ésser digna que vós entreu dins [69v] mi sinó per mijà de aquella. Siau-me, donchs, 

clementíssim senyor y fill, espiritual vianda, no convertida en la mia substància, 

                                                      
43 romanint: romanent c 
44 béns y de tots: om. c 
45 de: que c 
46 Abram: Abraam c 
47 pares: patriarques c 
48 Sgleya: esglesia c 
49 vils: velles c 
50 hon: ahon c 
51 cristià: chrestia c 
52 qui: que c 
53 dura: molt dura c 
54 humils: om. c 
55 los thàlems: lo talem c 
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mas56 convertint a mi per amor en la vostra, qui viu e regna eternament. Amén». 

Tenia de son fill, Déu y senyor nostre, atorgat57 aquest gran privilegi que, 

en la hora que ella,58 gloriosa senyora, combregava, o quant lo prevere dient missa 

havia de la consecració dites les sanctes paraules, ella, humil senyora, veya 

clarament en l’òstia lo seu inmens fill en aquella manera que veure y contemplar lo 

volia: ho axí com naxqué,59 ho axí com los tres reys d’Orient lo adoraren, o penjat 

en la creu, ho resuscitat del sepulcre; de aquella manera que la sua devota vista 

contemplar lo volia, lo60 mirava, parlant ab ell coses de alta e profunda 

intel· ligència que a la humana pensa no són posible compendre. 

 

Oració 

Sacratíssima61 verge Maria, tresorera dels celestials tresors e dispensera de 

les divinals gràcies! Atenga yo, freturós y pobre de mèrits, per vostres mans 

aquesta gràcia, que en la ciutat de parahís62 puga menjar aquell dolç pa de vida qui 

és estat nou mesos tanquat en la caixa del vostre sanctísim ventre, e axí com vós, 

gloriosa senyora, per donar a nosaltres profitós exemple, volíeu confesar encara 

que peccats no tinguésseu63, feu a mi, peccador abominable, qui estich carregat ab 

lo fexuch pes de innumerables colpes,64 que per dolorosa contricció e confesió als 

peus del prevere les65 descarregue, y donau-me aprés, senyora misericordiosa, 

fervor de devoció tan encesa que puga rebre lo preciós [70r] cors de Jesucrist, fill 

vostre, per salut e sustentació de la mia enmalaltida ànima. Amén. 

 

Miracle  

Combregant66 molts christians67 hun dia de Pasqua en una devota sglésia, 

hun fadrí juheu, a mescla dels christians, rebé lo preciós cors de Jesús salvador 

nostre, y, tornant aprés a la sua posada, de hon venia son pare y sa mare li 

                                                      
56 mas: mes c 
57 atorgat: om. c 
58 ella: la c 
59 naxqué: nasque c 
60 lo: om. c 
61 Sacratíssima: O Sacratissima c 
62 parahís: paradis c 
63 tinguésseu: tinguessen a; tinguesseu c 
64 colpes: peccats c 
65 les: los c 
66 Combregant: Ombregant a; Combregant c 
67 christians: chrestians c 
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demanaren, als quals rahonà lo que fet havia. Hoint açò lo inich jueu, ab 

enverinada ira lançà lo fill en una fornal que de enceses flames cremava. Mirant la 

juhia de l’inich marit la crueldat perversa, ab agres crits convoquà molts christians 

que en lo seu vehinat estaven, los quals veren exir lo fadrí del cremant foch de la 

fornal sens dan68 ni lesió alguna. Demanaren-li per quina rahó era exit delliure de 

tan enceses flames; respòs que aquella senyora que sobre lo altar dels christians69 

estava lo havia guardat70 del cremant foch ab lo mantell blau que portava. 

Conegueren tots que de la ymatge de la gloriosa71 verge Maria ho deya, per hon lo 

juheu e la juhia e molts72 altres juheus que allí vingueren, mirant tan gran miracle, a 

la sancta fe christiana73 se convertiren,74 tenint contínuament en grandíssima 

devoció a la sacratíssima verge Maria,75 que per refermació de la cathòlica ley tan 

gran miracle los havia fet veure. 

 

                                                      
68 dan: dany c 
69 christians: chrestians c 
70 guardat: delliurat y guardat c 
71 gloriosa: excellentissima e gloriosissima c 
72 molts: moltes a; molts c 
73 christiana: chrestiana c 
74 convertiren: convertieren a; convertiren c 
75 Maria: Maria senyora nostra c 



Com son fill, Déu Jesús, pres comiat de la sua mare beneyta per anar a la mort 

e passió [70v] dolorosa. Capítol1 XVIII 

Acostant-se la hora que lo rescat de la cativa natura humana per lo 

universal redemptor se devia pagar en la dura taula de la creu sancta, perquè tenia 

compassió estrema de la dolor que en la sua estimada mare contemplava, prenint2 

comiat de aquella li dix semblants paraules: «O, mare mia sacratíssima, exemple, 

lum y spill de virtut de fortalea!3 A lahor y glòria del meu etern pare és estada feta 

dins vostre cast4 ventre la mia incarnació gloriosa, que per mijà de la mia cruel 

mort e passió trista sia feta pau entre Déu y l’ome y entre natura angèlica y 

humana. Axí vós, verge mare,5 acceptau ab simple paciència lo gran turment e 

inmolació mia, refferint aquella al sanct e just voler de la predestinació eterna, 

mirant ab ulls de fe la esdevenidora resurrecció mia, que si yo no muyr per dar als 

hòmens vida, natura humana dins lo fondo carçre6 de les infernades7 penes 

eternament romandrà cativa. Recorda-vos,8 mare mia, font de pietat e clemència, 

que sou reyna de misericòrdia, y girau los piadosos ulls a la fretura de la gent 

condempnada, que poch aprofitaria als mesquins fills de Adam la gran clemència 

vostra, la gran pietat e misericòrdia, ni vós ésser mare de mi qui· ls he creats, si no 

consentíeu que en l’arbre de la sanctíssima creu yo·ls hagués a rembre. Escrit és de 

vós (Proverbiorum ultimo) que fortalea9 és lo vostre vestiment.  

Mirau ab los clars ulls de vostra memòria la fortitut e animós esforç del 

gran patriarcha Abram, que per la mort que del seu amat fill esperava ja[71r]més 

lançà doloroses làgrimes». 

Ab hun sospir que del centre del cor a la boca pujava, no tardà la gloriosa 

verge Maria en semblant manera respondre: «O, fill e pare meu, príncep e rey de 

infinida potència! Per què morreu a mort tan dolorosa, puix no haveu fet per què? 

Per què voleu donar lo més hon lo menys complidament abasta? Que lo menor 

treball que vós haveu en aquest món sofert10 pot complidament rembre la gran 

captivitat de l’humanal linatge. Per què pagareu la tala del fruyt de Adam, puix 

l’arbre de sciència, de bé y de mal, a vós no és estat vedat? O fill meu, leó del trib 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 prenent: prenint c 
3 fortalea: fortaleza c 
4 cast: om. c 
5 mare: mare mia c 
6 carçre: carcer c 
7 infernades: infernales c 
8 Recorda-vos: Recordau vos c 
9 fortalea: fortaleza c 
10 sofert: soffrit c 
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de Judà, no és algú qui vençre11 puga la vostra invincible potència! O, rey dels 

reys, qui ab la gran força del vostre esforçat poder moveu los cels, la terra y les 

grans ones de la mar profunda! O Déu de Sabahot, senyor de les hosts,12 vencedor 

de les batalles,13 que axí us han nomenat los sancts e antichs pares del Vell 

Testament! Per vós vencé Abram de quatre grans reys la fort e animosa potència; 

per vós Josué vencé los grans prínceps de Malech; per vós David e Judes Macabeu 

són estats gloriosos vencedors de batalles, per què voleu ésser vençut per una gent 

tan iniqua?».  

«O,lxxi verge mare mia, archa de saviesa pus14 preciosa que·l tabernacle del 

Vell Testament! En tempestosa e fortunal mar navega la fràgil barqua de natura 

humana, fermant les ànchores de la sua sperança en la mort e passió de mi, qui15 só 

patró de aquella, e innumerables martres16 seguint lo faró de la mia mort dolorosa 

navegaran17 en mar de sanch y, ab vent fortunal, pendran port en la ciutat de glòria. 

Navegau, donchs, senyora, en aquesta [71v] mar de fortuna, alçau les veles de 

caritat perfeta mogudes per lo vent de discreta temprança, que vós sereu nau 

gloriosa passant los peccadors al port de salvació, defesos18 de perills per la vostra 

advocació gloriosa, y los inichs juheus, que treballen ab vent de terrible ira y 

enveja apagar a mi, qui só lum eterna, en tenebres y en ombra de mort sentran 

doloroses penes,19 que justa cosa és que estiguen en tenebrosa fosca aquells qui de 

si la verdadera lum bandejaren». 

«O,lxxii  fill meu, rey y senyor de totes les creatures! Yo só aquella ciutat 

desanconsolada de la qual Ysaÿes profeta dix: ‘Civitas sancta facta est deserta’. lxxiii  

Mirau-me vallejada, circuhida y asetjada de innumerables mals, dolors y 

congoxes20 per occasió de les penes que en vós apparellades contemple; plàcia a 

la21 vostra benignitat atorgar-me aquesta gràcia: que yo ensemps ab vós muyra, 

perquè yo vivint la vostra dolorosa mort no haja veure, ho no comporteu que en 

vós, qui sou eterna vida, la cruel mort los seus ennegrits braços allargue». 

                                                      
11 vençre: vencer c 
12 hosts: hostes c 
13 batalles: batallas c 
14 pus: mes c 
15 qui: que c 
16 martres: martyrs c 
17 navegaran: navegant c 
18 defesos: defensos c 
19 en ombra de mort sentran doloroses penes: en mort y ombra de doloroses penes stiguen c 
20 congoxes: congoixes c 
21 la: om. c 
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«Ab22 veu del rey Salamó vos he cridat, mare mia gloriosa, que vinguésseu 

a mi y que abitàseu en los forats de la pedra y en la caverna feta en la23 paret 

(Canticorum II). Aquests forats són les plagues que en mi, qui só pedra 

fundamental de la Sglésia sacra,24 han ésser fetes; la caverna de la paret és la nafra 

del meu sanct costat, hon reposareu per contemplació devota; y recorda-vos,25 

senyora, que ha cinch milia y do-cents anys que lo huma[72r]nal linatge està lebrós 

y malalt per lo fruyt que Adam menjà del vedat arbre, y no pot ésser guarit de tal 

lebrosia sinó ab la medecina26 de la mia sanch preciosa; e, axí, és necessari que yo 

muyra, perquè aprés desoterre27 del28 fondo lim aquell or preciós de les ànimes 

sanctes, deixant29 entrestits e pobres los regnes de tenebres. Y, per acomençar los 

grans edifficis de la Sgleya30 romana, és mester31 que lo pertret de tan solempne 

obra de la mia sanch se abeure. Axí,32 senyora y mare mia gloriosa, donau-me la 

benedicció vostra e siau contenta que yo a morir vaja, puix en la mia mort stà la 

vida de tota natura humana».  

Regava la entrestida mare de abundoses làgrimes los pahiments de la sua 

posada, hoint de son fill e senyor tan doloroses paraules, mas,33 per conformar-se 

ab la voluntat divina, fon contenta que anàs a morir, puix, per donar als hòmens 

vida, voluntàriament morir volia. E axí, aprés que l’hagué abraçat y de aquell 

hagué la benedicció rebuda, ella,34 beneyta mare, lo benehí, lo qual, besant-li les 

mans com ha humil e benigne fill, se partí de aquella, deixant-la35 de trists e 

dolorosos pensaments acompanyada. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, sperança y consolació mia! Tan profundament 

me veig36 soterrat en lo vil fanch de vicioses culpes que no pot muntar la mia veu a 

                                                      
22 <Respon lo senyor> a 
23 la: lo c 
24 sacra: sagrada c 
25 recorda-vos: recorday vos c 
26 medecina: medicina c 
27 desoterre: desoterra c 
28 del: de c 
29 deixant:dexant c 
30 Slgeya: esglesia c 
31 mester: menester c 
32 Axí: E axi c 
33 mas: mes c 
34 ella: e la c 
35 deixant-la: dexant la c 
36 veig: veg c 
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les orelles de la divina misericòrdia, per què a vós, qui sou advocada dels 

pec[72v]cadors, supplique que recordeu al vostre gloriós fill que ell, qui ha volgut 

inclinar-se37 a fer-se home y ab la sua preciosa sanch ha volgut guarir la lebrosia de 

natura humana, vulla sanar la lebrosia que tinch en la ànima per les màcules dels 

peccats abominables y, ab les mans de vostra pietat e gràcia, llavau de aquella totes 

les ennegrides taques de culpes, perquè la mia ànima no muyra, mas38 que 

convertida y sanada per vostres mans precioses vixca39 en la eterna y perdurable 

vida. Amén. 

 

Miracle  

Hun jove ecclesiàstich, tenint poca paciència en la gran necessitat, pobretat 

y fretura que sostenia, induhit per lo infernat dimoni, anà a casa de hun argenter 

dient-li com a casa sua era vengut secretament hun rich mercader qui volia comprar 

veixella40 d’argent, que vingués en la nit y que portàs tasses, pichers y escudelles, 

que lo mercader les compraria. 

Vengut l’escur vespre, lo argenter pres la vexella que tenia dient a la sua 

companya41 com a la casa de tal ecclesiàstich anava, y axí ell se partí; y, entrant per 

la casa del jove, ab hun bastó donant-li al cap lo matà, y, ensemps ab una germana 

que tenia, trosejant lo cors mort de l’argenter per una privada lo lançaren. Aquesta 

germana era de la sacratíssima verge Maria granment devota, la qual cascun dia 

plorava aquella greu dolor que la gloriosa verge Maria sentí quant son fill, Déu 

Jesús, pres comiat d’ella per anar a la mort e passió dolorosa. 

Sdevench-se que los fills de l’argenter, mirant que ja la mija [73r] nit 

passava, anaren a casa del jove ecclesiàstich per demanar què era de son pare, als 

quals fon respost que allí arribat no era. Mas42 los ansiosos fills, mirant en la casa 

vestigis de sanch humana, feren al jove y a la germana per mans de la justícia 

pendre, los quals la sua abominable culpa de continent atorgant, de ésser cremats 

los fon donada sentència. 

Essent enmig de les enceses flames, la devota donzella ab dolorosa 

contrició la reyna de misericòrdia reclamava, suplicant la sua alta magestat que de 
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aquell cremant foch la volgués fer delliure per aquella gran dolor que ella, mare de 

pietat, sentí quant lo seu gloriós fill se partí per anar a la mort e passió trista, les 

quals supplicacions per la reyna dels cels hoïdes, no rebé algun dan43 la contrita e 

devota donzella, ni les enceses flames del cremant foch li feren lesió alguna, sols 

les dures cordes que la tenien ligada cremar pogueren, y lo miserable germà fon 

prestament cremat y convertit en cendra,44 per hon lo jutge, mirant tan manifest 

miracle, féu exir de l’encés foch la devota donzella, estimant-la ésser de culpa 

delliure, la qual, entrant45 en una estreta religió, devotament serví tot lo temps de la 

sua vida la trihunfant reyna de glòria que de tan gran perill delliurada la havia.46 

 

                                                      
43 dan: dany c 
44 y convertit en cendra: om. c 
45 per hon lo jutge, mirant tan manifest miracle, féu exir de l’encés foch la devota donzella, 

estimant-la ésser de culpa delliure, la qual, entrant: E la devota donzella delliurada del 
foch entra c 

46 que de tan gran perill delliurada la havia: om. c 



Quines coses pensava la gloriosa verge Maria quant son fill hagué pres comiat 

d’ella per anar a la mort e1 passió. Capítol XVIIII 2 

[73v] Partit lo anyell mansuet, Jhesús, per anar al sacrifici de la mort 

dolorosa, pensava la entrestida mare si la cruel mort de son fill en alguna manera 

escusar se podia, mas conegué que per moltes rahons escusar no·s podia y, 

senyaladament, per moltes antigues figures que la trista mort e passió de aquell 

senyallaven. E primerament se recordà que la visió de Abram a posta de sol 

(Genesis, decimo quinto capítulo)3 significava que·l verdader sol de justícia, Jesús, 

se devia en lo mig de aquesta miserable terra per trista mort eclipsar e pondre.lxxiv 

Recordava que axí com Ysach per obeir a son pare voluntari anà al sacrifici,lxxv axí 

son fill Jesús per complir la voluntat del seu etern pare voluntàriament iria al 

sacrifici de la creu gloriosa. Recordava que axí com Sichen, fill de Emor, morí per 

amor de Dina, filla de Abram,lxxvi axí Jesuchrist, fill seu, morria per la gran amor 

que a natura humana tenia. Recordava que la benedicció que donà Jacob essent orb 

a dos néts, Effrahim e Manassés,lxxvii  cancel·lant en senyall de creu los braços, 

significava que son fill Jesús en l’arbre de la vera creu benehiria dos pobles, gentil4 

e judaych, fent primer lo qui5 era menor, car més nombre de gentils, qui són 

figurats per germà menor, vendran a la sancta ley6 cristiana. Recordava que axí 

com Joseph per enveja fon venut per trenta diners despullant-li la roba que vestia, 

axí lo verdader Joseph, fill seu, seria per trenta diners venut, dexant la vestidura de 

humanitat en l’arbre de la creu [74r] sancta. Recordava que Nohé, fabricador de 

l’archa, qui plantà la serment7 salvatge e, aprés de la sabor del vi, se enbriagà e 

despullat se adormí,lxxviii  fon figura de Jesuchrist, fundador e fabricador de la archa8 

de la sancta Esgleya,9 lo qual, tresplantant la salvatge vinya de natura humana10 o 

de la sinagoga per Déu creada, axí ab maravellosos exemples e miracles la 

cultivaria que produhiria vi de amor suavíssima, e, bevent lo càlzer de la sua passió 

tan amarga, despullat se adormiria per la mort trista en lo dur llit de la creu 

gloriosa. 

E axí, essent en aquest piadós recort la entrestida mare, ab piadoses 

                                                      
1 mort e: om. c 
2 Capítol XVIIII: Ca.xix. c 
3 decimo quinto capitulo: .xv.c. c 
4 gentil: gentils c 
5 qui: que c 
6 ley: fe c 
7 serment: sement c 
8 de la archa: om. c 
9 Esgleya: esglesia c 
10c no conté el foli 57, i per tant, en aquest punt no podem oferir les variants textuals 
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làgrimes que de les fonts dels seus plorosos ulls corrien, arribà a casa de Làzer lo 

benaventurat sent Johan Evangelista, al qual la gloriosa Magdalena y les altres 

sanctes dones que allí estaven del seu mestre y senyor demanaren; lo qual, ab 

adolorida veu de plors e sanglots debilitada, los dix com ab gran colps, bufets y 

enpentes era estat presentat a Cayfàs e Annà, y com en casa de Pilat era estat jutgat 

a mort cruel e trista. Les quals paraules hoint la sacratíssima verge Maria, que dins 

la sua secreta cambra estava apartada, les grans dolors que dins lo seu adolorit cor 

tenia tanquades li doblaren, e agenollada, alçant los ulls a la celestial espera, 

semblants paraules deya: «O, pare celestial, font de pietat e mercé! Plàcia a la 

vostra inmensa benignitat temprar lo flagell y cruel turment que consentiu donar a 

l’amat fill meu y vostre, puix lo menor treball [74v] que fins ara ha sofert no 

solament hu, mas mil mons bastava a rembre. Y no vullau que ab tan affanyoses 

penes muyra aquell a qui en lo mont de Tabor tan gran amor haveu manifestada 

dient:11 ‘Hic est filius meus dilectus, in quo michi bene complacuit’. lxxix Emperò, 

senyor de infinida potència, si a vós plau que axí·s faça per redempció de la cativa 

natura humana, sia feta la vostra voluntat sancta». 

Y feta tan devota oració ixqué fora la cambra hon les altres sanctes dones 

estaven e dix: «O, fel amich e nebot meu, Johan, hon és ni què fa mon fill Jesús 

digau-me! Yo us prech la trista embaixada que de aquell en absència mia a 

d’aquestes devotes dones rahonaveu». A la qual lo benaventurat sent Johan ab 

adolorida veu respòs en semblant manera: «O, gloriosa senyora, dolça medecina de 

les malaltes penses! O, preciós engüent contra les cruels nafres de adversa fortuna! 

Lo vostre sanctíssim fill és estat davant lo injust e cruel jutge vallejat, circuhit y 

murat de cruels adversaris, sostenint ab gran humilitat e paciència vergonyosos 

improperis. E ara va al mont de Calvari portant sobre los delicats muscles una creu 

molt fexuga, en la qual, a hora de sexta, clavat atenyerà mort dolorosa». 

 

Oració 

O,12 sacratíssima verge Maria! Puix de la font de vostra pietat e clemència 

tots los miserables peccadors pohen aygües de innumerables gràcies, donau, 

piadosa senyora, a mi, abominab[75r]le peccador, temor del divinal juhí, perquè 

tema la divina magestat offendre, y feu-me tan amable que puga nadar en la 

profunda mar de la sua amor inmensa. Donau-me lum de tan clar enteniment que, 

deixant les errades sendes de aquest enganós món, los drets camins de la ciutat de 

                                                      
11 dient: dien a 
12 O: om. a. Falta la caplletra; corregim per coherència amb la resta de les oracions de l’obra 
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parahís segueixca. Deliurau-me de la trista presó de les passions mundanes perquè 

posat en alegra libertat puga obrar edifficis de virtuoses obres. Y, perquè lo cruel 

enemich de natura humana contínuament treballa en desviar-nos obres [sic] y en 

bandejar dels térmens de la memòria lo recort de la dolorosa passió del fill de Déu 

y vostre, y per les cinch portes dels cinch senys corporals vol fer entrar dins 

l’ànima nostra lo verí de les sues temptacions maleytes, recórrech a vós, reyna de 

parahís, que·m socorregau ab les armes de la vostra misericòrdia, perquè sforçat de 

tan sforçada valença puga yo tan cruel enemich desestimar y vençre, y la mia 

ànima, dexant lo fexuch pes del miserable cors, munte ab laugeres ales a la eterna 

pau de les celestials benaventures. Amén. 

 

Miracle  

Per la gran devoció que una virtuosa dona a la gloriosa verge Maria tenia, 

moltes vegades de diverses flors y violes la sua sancta ymatge enramava. 

Esdevench-se hun dia que hun fill de aquesta devota dona, navegant ab una chica 

fusta, fon cativat y pres en terra de moros. 

Essent la entrestida mare desaconsolada per la presa del fill que tant 

amava, cascun dia ab devotes pregàries la13 [75v] sacratíssima verge14 Maria 

suplicava que, per aquella gran dolor que ella, gloriosa mare, sentí quant lo seu 

gloriós fill fon pres en l’ort per los juheus perversos, la volgués aconsolar de la sua 

estrema congoxa15 delliurant-li lo fill qui16 per los inichs moros catiu y pres estava. 

A les quals suplicacions la reyna de parahís17 les orelles de la sua pietat e 

misericòrdia obria. 

Hun jorn aquesta devota dona, havent la imatge de la sagrada verge Maria 

de flos18 y violes enrramada, agenollada en terra ab los ulls plens de làgrimes, 

semblant exclamació feya: «O, benaventurada senyora! O, mare de consolació! O, 

refugi y sperança mia! Moltes vegades he suplicat la vostra alta majestat per la 

libertat de mon fill, y jamés só estada hoïda. Ara he delliberat, axí com a mi és stat 

furtat mon fill, furtar a vós, senyora, lo vostre, y tenir-lo en penyora fins vós, 

poderosa reyna de misericòrdia, me restituhixcau mon fill a qui yo mèritament 

ame». 

                                                      
13 la: la la a 
14 En aquest punt reprenem l’acarament amb c 
15 congoxa: congoixa c 
16 qui: que c 
17 parahís: paradis c 
18 flos: flors c 
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Acabades aquestes paraules, prenint ab gran devoció la imatge del Jesuset 

del braç de la verge Maria, lo portà a la sua posada enbolicant aquell en hun drap 

de seda dins una tanquada caxa.19 Aparegué aquella nit una resplandent y luminosa 

senyora al catiu jove que en les tenebres de una escura presó ab forts cadenes ligat 

estava y, obrint la porta de aquell tanquat carçre,20 li dix: «Torna a la vista de la tua 

stimada mare y digues-li que, puix yo li torne son fill, que mon fill tornar me 

vulla». Lo qual, arribant a la posada de la congoxada21 mare, li rahonà en quina 

manera de tan cruel [76r] captivitat era estat delliure; per hon la virtuosa dona, 

aconsolada y alegra, tornà a la gloriosa verge Maria lo22 Jesuset, fent-li de tan gran 

benifici innumerables lahors y gràcies. 

 

                                                      
19 caxa: caixa c 
20 carçre: carcer c 
21 congoxada: congoixada c 
22 lo: om. c 



Com la gloriosa verge Maria seguia lo seu benaventurat fill 1 portant la creu al 

coll. Capítol2 XX 

Tan gran amor tenia la sacratíssima verge Maria a son fill, Déu y senyor 

nostre, que no·s pogué detenir que, anant aquell a la mort e passió dolorosa, los 

seus entrestits ulls no·l mirassen. E axí, en companyia del benaventurat sent3 Johan 

Evangelista, per huns secrets carrers hixqué4 a l’encontre a son fill, qui ab la creu al 

coll ab grans colps y enpentes al mont de Calvari caminava. Y, quant los dos se 

miraren, de amarga y dolorosa tristor se cobrien, y la congoxada mare, no podent 

sostenir lo fexuch pes de tan fexuga pena, sobre una gran5 pedra, quasi morta, li fon 

forçat de seure, hon està huy edifficada una devota sgleya6 apellada Senta7 Maria 

de l’Spasme.lxxx Mas, hun poch aprés retornada, mirant lo seu amat fill axí 

maltractar, vituperar y batre,8 vestida de humilitat y paciència, ab los ulls corrents 

aygua de doloroses làgrimes, se acostà per ajudar-li a portar lo gran pes de la creu 

que portava. Mas los cruels e inichs juheus, ab lo poder de la sua poderosa malícia, 

no u consentiren. 

E axí, adolorada9 e trista, anant a mescla de aquella gent tan perversa, 

semblants paraules [76v] deya: «O, fill e senyor meu, creador del cel e de la terra, 

governador y senyor de aquests qui mal vos tracten!  

Feu que sobre mi vinga aquesta cruel e iniqua sentència y, perdonant a vós, 

qui sou font de bida,10 no perdoneu a mi, que serà maravella que vós morint espay 

de una sola hora vixca,11 que si yo muyr, vós vivint la mort me serà dolça, y vós 

morint la vida me serà amarga, puix sens veure a vós la poseheixca». 

A la qual lo benigne senyor, girant los ulls de pietat, li dix en sperit –que 

axí ab hun lenguatge spiritual sovint se parlaven12 aquelles dues benaventurades 

ànimes–: «O, senyora e cara mare mia!  De tots aquests turments, escarns e 

vituperis que de present me veu comportar, vós per mi sou estada complidament 

informada, y sabeu bé que axí vol lo meu pare que sia per redempció de natura 

                                                      
1 fill : car fill  c 
2 Capítol: Cap. c 
3 sent: sanct c 
4 hixqué: hisque c 
5 gran: om. c 
6 sgleya: esglesia c 
7 Senta: sancta c 
8 maltractar, vituperar y batre: maltractat vituperat y batut c 
9 adolorada: adolorosa c 
10 bida: vida c 
11 vixca: visca c 
12 parlaven: parlaus a; parlaven c 
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humana y perquè lo crim de Adam scrit en lo libre de la eternal cort ab la tinta de la 

mia preciosa sanch se cancel·le; y sabeu bé vós, mare mia sacratíssima, que yo he 

pres del vostre inmaculat ventre carn humana perquè vestit de aquella en l’arbre de 

la vera creu, que ara al mont de Calvari porte, salvàs y remés a l’humanal linatge. 

Dixau13 tan dolorós plor, mare mia gloriosa, y alegra-vos14 ensemps ab mi, puix he 

trobat la ovella que tan gran temps he tenguda perduda.lxxxi No us desplàcia, humil 

y obedient senyora, lo que plau a Déu lo pare, ni vullau destorbar que yo bega 

aquest amarch càlzer de pas[77r]sió e mort dolorosa, que lo vell Adam y tots los 

altres antichs pares en lo plorós carçre15 sospiren, comptant los jorns del seu 

miserable exili. Recorda-vos,16 senyora, que huy a hora de nona seran totes les 

mies doloroses penes finides, y diumenge primer vinent yo resucitaré, y lo meu 

cos,17 que ara mirau turmentar y batre, veureu ab incomparable glòria en vostra 

presència fet inmortal e impasible, pus18 resplandent e luminós que·l Sol en la 

clarejant espera».  

Enteses aquestes paraules, la plorosa mare trobant19 algun remey a la sua 

dolor estrema, ab esforçat ànimo lo seguí fins al mont de Calvari, hon se acostà a 

ell quant lo véu despullat y nu,20 corrent del seu sacrat cos de sanch espeses gotes, 

y ab entrestida dolor li cobrí ab lo vel que portava les carns turmentades. 

Acostaren-se a ella ab furiosa ira los malvats juheus y del seu amat fill cruelment 

l’apartaren, y, prenent aquell, nu21 y despullat, sobre lo dur llit de la creu los sacrats 

peus y mans li clavaren, tirant ab cordes lo cos22 delicat perquè les mans y peus als 

forats de la creu aplegassen; y, aprés, ab gran abalot,23 clavat en la dura creu lo 

alçaren en alt dient vituperoses blasfèmies, les quals coses no sens estrema dolor la 

entrestida mare hoir y veure podia, la qual, per mental dolor y compassió estrema, 

ab lo seu turmentat fill en lo fust de la sanctíssima creu estava clavada. E axí, 

encara [77v] que corporalment estigués prop la creu gloriosa, mentalment en 

l’arbre de la sancta creu crucificada estava, tenint totes les nafres dins lo seu cor 

ajustades que lo seu gloriós fill en lo preciós cors escampades tenia.  

                                                      
13 Dixau: Dexau c 
14 alegra-vos: alegrau vos c 
15 carçre: carcer c 
16 Recorda-vos: Recordau vos c 
17 cos: cors c 
18 pus: mes c 
19 trobant: no trobant c 
20 nu: nuu c 
21 nu: nuu c 
22 cos: cors c 
23 abalot: avalot c 
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Y perquè estava dessecada aquella divinal font per la sanch que de les 

venes del seu24 sacratíssim cors era exida, cruel e terrible set lo turmentava y ab 

affanyós turment demanant a beure cridava ‘scicio’25.lxxxii  

Mirant la dolorosa mare que ab alta veu lo seu turmentat fill demanava 

beure y que no tenia alguna freda aygua ni altra humida liquor ab què a la gran set 

de aquell pogués socórrer, alçant la plorosa vista li dix semblants paraules: «O, fill 

e senyor meu, creador de les fonts y de totes les aygües! De gran e amarga tristor la 

mia trista ànima se cobre mirant que vós, que donau past y a beure a tots los 

animals de la mar y de la terra, demaneu26 a beure e no y ha qui us ne done; que yo, 

en estament de tan gran pobretat só27 costituhida, que alguna cosa temporal no·m 

trobe acostumat ésser riqua, puix a vós, tresor de preu infinit, yo possehia. Y ara us 

veig axí apartat de mi que, morint ab tan estrema set, no us puch donar alguna freda 

aygua a beure, ni si les salades aigües que de les fonts dels meus plorants ulls 

decórren volia donar-vos, no porien28 atényer les mies mans per la gran altitut de la 

creu a la vostra preciosa boca». 

Y dient aquestes paraules, per més créixer los inichs juheus del seu gloriós 

fill la [78r] dolorosa pena, en una sponja fel y vinagre li doraren, lo que no sens 

estrema dolor la congoxada29 mare mirar podia. 

 

Oració 

O,30 sacratíssima verge Maria! O, font de pietat portant als ulls del 

verdader penident aygües de contricció verdadera! Puix lo rey de [76v] glòria, fill 

vostre, per vostres prechs acostuma comunicar als peccadors los richs tresors de la 

sua inmensa bondat y los veixells plens de la sua31 piadosa misericòrdia, supplicau-

lo,32 reyna de parahís,33 que a mi, abominable peccador, vulla donar los richs béns 

de la sua beneyta gràcia, que lo meu pobre sperit, tanquat dins la trista presó del 

miserable cors ab cadenes de pensaments enujosos, serveix a la reprovada ley del 

                                                      
24 seu: sech c 
25 scicio: sitio c 
26 demaneu: demanau c 
27 só: om. c 
28 porien: porieu c 
29 congoxada: congoixada c 
30 O: om. a; O c 
31 sua: om. c 
32 supplicau-lo: supplicau c 
33 parahís: paradis c 
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peccat e vici, essent pus34 tost a la censualitat que a la rahó subjecte, y suplicau-lo 

encara, senyora, per aquells colps, bufets y enpentes que ell per la salut humana 

comportà portant al coll la creu gloriosa, que·m faça fins al dia de la mia mort 

portar la creu de verdadera penitència en aquesta amarga vall de làgrimes, puix és 

segur camí e pont per a passar a la perdurable benaventura. Y feu-me en la 

tempestosa fortuna de aquest treballós món acostar al fust de la creu sancta,35 

perquè abraçat ab aquell puga yo segurament aplegar a la riba de la ciutat de glòria. 

Amén. 

 

Miracle  

Una honesta viuda molt devota de la sacratíssima verge Maria casà una 

filla36 que te[78v]nia ab hun cavaller de gran linatge, al qual per les sues virtuoses 

pràtiques y bona criança granment amava. Mirant alguns inichs vehins la gran 

amor que aquesta honesta senyora a son gendre portava, falsament la difamaren, la 

qual cosa arribant a les sues orelles, per a tallar tan desonesta infàmia encara que 

fos falsa, delliberà fer matar son gendre. E axí, posant tan inich pensament en obra, 

donà una gran quantitat de moneda a dos hòmens que de nit secretament lo 

matassen, lo que de allí a pochs dies fon fet, que nafrant-lo de cruels nafres lo 

mataren, sens saber-se qui eren los qui tan iniqua mort li havien donada.  

Mirant la sogra que sens alguna causa ni rahó havia fet matar son gendre, 

delliberà anar al seu37 confessor per confesar lo cruel e abominable peccat que 

comés havia. Passant aprés alguns dies, instigat lo indiscret confessor per lo 

infernat38 dimoni, manifestà als parents del mort la occasió de tan cruel delicte, los 

quals, de continent recorrent a la justícia, en una fort presó la colpable39 viuda feren 

metre y, sabuda la veritat del cas, d’ésser cremada li donaren sentència; la qual, 

anant al loch del supplici, passant per una devota esgleya40 de la sacratíssima verge 

Maria se agenollà41 en terra supplicant la sua magestat que per aquella gran dolor 

que sentí mirant son fill Jesús anar a la mort portant al coll la creu tan dura, volgués 

haver compassió d’ella delliurant-la de la cruel mort que li estava apparellada. 

                                                      
34 pus: mes c 
35 sancta: sancta y gloriosa c 
36 filla : honesta filla c 
37 al seu: a son c 
38 infernat: infernal c 
39 copable: om. c 
40 esgleya: esglesia c 
41 agenollà: agenollava c 
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Acabada la sua devota ora[79r]ció y pregària, sentiren tots los circunstants 

una veu que li dix que la sua suplicació per la reyna de parahís42 era estada hoïda. E 

axí, arribant al loch del supplici, fon enmig de les enceses flames lançada, en les 

quals ni mal ni dolor sentia, ans ab esforçada veu la reyna de misericòrdia 

reclamava. 

Mirant los parents del mort que aquesta dona enmig del foch no·s cremava, 

ab tallants espases lo seu tendre cors ferien, les quals ferides en res no li podien 

noure, sols de unes ralles en loch de nafres la sua presona43 senyalaven. 

Vist per lo jutge tan44 manifest miracle, féu libertar45 la dona, tornant-la a la 

sua pròpia casa, on regraciant tan gran beniffici46 a la reyna de parahís,47 féu tot lo 

temps de la sua vida aspra penitència. 

 

                                                      
42 parahís:paradis c 
43 presona: persona c 
44 tan: tant c 
45 féu  libertar: feuli libertat c 
46 beniffici: benefici c 
47 parahís:paradis c 



Quines coses féu1 la gloriosa verge Maria en la mort del2 seu gloriós fill y lo 

plant que aprés de la mort de aquell feya.3 Capi.4 XXI 

Ab5 plant y dolor trista, ab los ulls corrents aygua de piadoses làgrimes, 

mirava la dolorosa mare lo seu fill Déu Jesús vituperat, escarnit y clavat en l’arbre 

de la creu sacratíssima. Mirava com enmig del món ab lo tresor de la sua sanch 

preciosa acabava de paguar lo rescat de natura humana. Mirava los secrets y 

profundes6 misteris que en aquella hora complidament obrava. Mirava per lo fust 

de la sanctíssima creu devallar [79v] del sagrat cors de son fill la sanch preciosa, la 

qual ab gran honor y reverència en les faldes del seu sagrat mantell devotament 

plegava. Y, mirant que lo seu benaventurat fill havia parlat ab lo ladre, y que havia 

parlat ab lo seu etern pare pregant per aquells qui·l crucificaven, desijosa7 de 

atényer alguna sancta paraula, endreçà ab piadosa continença la sua plorosa vista 

als ulls de son fill, qui8 al terme de la mort se acostava; lo qual, entenent la 

intenció9 de la sua congoxada10 mare y tenint major dolor de aquella que de la 

pena11 que les cruels nafres li donaven, li dix: «Mulier, ecce filius tuus».lxxxiii  

Per aquesta sancta paraula devem entendre que nostre senyor Déu li 

comanà12 tots los elets y fills de gràcia e tota la sancta Sgleya13 christiana 

significada per Johan, qui és interpretat gràcia. Volgué fer aquesta excel· lent 

companyia de amargor y de gràcia, entesos per Maria e Johan, significant que los 

que14 estan en estament de gràcia deuen tenir en contínua companyia l’amargor 

dels peccats passats y offenses comeses, per les quals deuen portar la creu de 

verdadera penitència en l’amarga vall de aquesta miserable vida. 

Qui pot hoir sens doloroses làgrimes aquesta sancta paraula ‘Ecce filius 

tuus’, mirant donar lo servent per lo senyor, lo deixeble15 per lo mestre, l’ome per 

lo verdader Déu, lo fill de Zebedeu per lo fill de l’eternal pare? Y en aquest tan16 

                                                      
1 féu: om. c 
2 del: de aquell c 
3 y lo plant que aprés de la mort de aquell feya: feya c 
4 Capi.: Cap. c 
5 Ab: b a; AB c 
6 profundes:profundos c 
7 desijosa: desijava c 
8 qui: que c 
9 intenció: entencio c 
10 congoxada: congoixada c 
11 pena: om. c 
12 comanà: comanava c 
13 Sgleya: esglesia c 
14 que: qui c 
15 deixeble: dexeble c 
16 tan: tant c 
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dolorós cambi no la volgué nomenar mare, mas dona, perquè hoint la sacratíssima 

verge Maria lo nom de mare, major coltell de dolor haguera [80r] travesat la sua 

penada ànima. E axí com ella, gloriosa mare, tingué ànsia de aquell en la 

fadrinea,17 en la adolescència, en la joventut y en la passió dolorosa, axí lo seu 

gloriós fill, en l’agonia de la mort constituhit, tingué recort de aquella, que per les 

sues cruels penes penosament penava. 

Cahia dels ulls de la entrestida mare espessa pluja18 de làgrimes, puix del 

sacrat cors de son fill espesses gotes de sanch veya ploure. E axí, navegant en la 

gran mar de amargues làgrimes, y abraçada a l’arbre de la creu sancta, per ella y 

per tot lo món la dolorosa mort del seu gloriós fill planyia. Y, puix allí residia19 

com a verdadera advocada del món, l’Esperit Sanct tan gran dolor infundí en les 

sues sagrades entramenes quant abastava a la mare de tots20 los elets a escusar la 

ingratitut del món que ab tan cruel mort de si son21 verdader creador foragitava. 

Estava armada de virtut de fortalea22 aquesta reyna de parahís23 prop la 

creu gloriosa, mirant lo seu gloriós fill clavat enmig de dos famosos lladres; estava 

inclinada, no demanant venjança de aquells qui lo seu amat fill crucificaven, ni· ls 

malahia ni cridava, mas24 ab sforçat ànimo ho comportava per la gran amor que a 

natura humana tenia, y per conformar-se ab la divina voluntat que axí ho volia; y, 

comparent davant lo tribunal de son fill, ella, sens peccat, per tots los peccadors del 

món, per los passats, presents y esdevenidors, perquè fos pus excel· lent martre25 

que·ls altres, acceptà la vida per major pena que no acceptaren la [80v] mort tots 

aquells26 qui per son fill, Déu, moriren. E, si Abram axí fon obedient a la divina 

voluntat que volgué sacrificar son fill que tant amava, quant més la sacratíssima 

verge Maria se conformaria ab la voluntat divina lliurant lo seu gloriós fill al 

sacrifici de la passió e mort dolorosa per la27 salut de l’humanal linatge, la qual, de 

ardents flames de caritat encesa, humilment soferia que la benaventurada ànima del 

seu gloriós fill, que dins lo retret del seu inmaculat ventre de les sues puríssimes 

sanchs se era vestida, se despullàs deixant28 la vestidura de humanitat en l’arbre de 

                                                      
17 fadrinea: fadrineza c 
18 pluja: pluija a; pluja c 
19 residia: recebia c 
20 tots: totes a, c 
21 son: son fill c 
22 fortalea: fortalesa c 
23 parahís: paradis c 
24 mas: mes c 
25 martre: martyr c 
26 tots aquells: totes aquelles c 
27 la: om. c 
28 deixant: dexant c 
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la sancta creu penjada.  

E axí, a hora de nona, lo beneyt senyor inclinà lo cap envers la sua penada 

mare, mostrant saludar-la, prenint29 comiat de aquella en lo departiment de aquesta 

treballosa vida, per dolor de mort tan dolorosa, lo luminós Sol se scurí, mostrant 

per son creador portar amarch dol y tristura; lo vel del temple se partí en dues parts; 

la terra féu terrible terratrèmol, mostrant que no podia comportar que son senyor 

morís penjat en la creu que en ella estava fermada; les dures pedres en multiplicats 

troços se partiren, manifestant que qualsevol cor, per dur que sia, se deu amollir en 

piadoses làgrimes per la tristor de una mort tan trista.  

Donchs, si aquestes coses que eren insensibles de son creador tan30 

tristament se dolgueren, què devia fer la congoxada31 mare mirant turmentar, clavat 

y mort lo fill que tan granment amava; la qual, mirant lo seu gloriós fill mort, 

caygué quasi morta en los treballats braços de la entrestida Magdalena, mas32 

aprés, retornada en lo temps que lo Sol, lo cel,33 [81r] la Luna y les esteles gran dol 

y tristura senyalaven, en semblant manera tan dolorós plant entonava: «Qui donarà 

al meu adolorit cap tan vives aygües, y als meus plorosos ulls abundoses fonts de 

làgrimes, perquè de mon fill, Déu y senyor, la cruel e trista mort plorar y plànyer 

puga?lxxxiv Hon sou vosaltres, dotze elets apòstols, als quals mon fill vivint tan 

manifests senyals de verdadera amor ha mostrada?34 Hon sou vós, Llázer, temeu 

perdre la vida per aquell qui de mort vos ha fet tornar a viure? Hon són los altres, 

qui per les sues misericordioses mans innumerables beneficis y gràcies haveu 

rebudes? O, cels! O,35 elements y planetes! Plorau y llamentau del vostre creador la 

mort dolorosa! O, àngel Gabriel, no·m direu ara ave mirant-me de tan estrema 

dolor circuhida, nim direu gràcia plena, puix lo tresor de les gràcies, fill meu, les 

mies adolorides mans atényer no poden! O, pare Simeon, ara són verifficades les 

paraules36 del temple, profetizant lo coltell de la estrema dolor que la mia trista 

ànima travessar devia! 

O, fill meu y senyor, com puch estar sinó en la scura nit de passions e 

congoxes,37 puix les celestials lums dels vostres sagrats ulls han fet tan trist eclipsi? 
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Ab quim rahonaré en aquesta treballosa vida, mirant la vostra veu dolça que era 

orgue de la divinitat y psaltiri e arpa del verdader David tenir38 callat scilènci, que 

ja no39 és hoïda la dolça melodia de vostres sanctes paraules? Muyra yo ensemps 

ab vós clavada, perquè aprés tan cruel mort ab vós eternament vixqua!40 O, carn 

sacratíssima de mon fill, concebuda de l’Sperit Sanct dins lo meu verge ventre! 

Com [81v] estau esquinçada, nafrada, groga, descolorida y de la preciosa sanch de 

vostres venes tenyida? O, inichs juheus, departit haveu l’ànima del cos41 de aquell 

qui per guardar la vida de vosaltres en dues parts departí la mar Roga! Fel y 

vinagre haveu donat a beure a d’aquell42 qui en lo estèril desert vos havia donat per 

dolç menjar la saborosa mannà! O, maleyta sinagoga, més cruel que verinosa fera! 

Per què has volgut devorar la vida de mon fill, qui per la paternal caritat fon tramés 

de les celestials cadires per ésser ton spòs, ton fill e pare? Cruelment és estat lançat 

de tu aquest celestial legat tramés per Déu lo pare, del qual, per mostrar la tua 

adúltera malíccia, ab les tues sangonoses mans has pres lo mantó de la sua preciosa 

carn per estipendi de la tua verinosa malícia; mas ell, verdader Joseph, no 

consentint a les tues enganoses paraules, despullat del mantó de la sua carn 

preciosa,43 del tàlem de la tua desonestat, nu44 e despullat, al paternal refugi ha la 

sua45 fuyta endreçada, y serà gran la tua accusació de l’esquinç de la sancta 

vestidura del preciós cors de Jesús, en la qual, ultra les innumerables discusidures46 

dels açots y spines, de cinch dolorosos y amples forats és estada foradada. 

Plora, donchs, ab mi, miserable Jerusalem, que ans ciutat sancta e ara ciutat 

de homey te nomenes. Fes dolorós plant47 sobre la tua crueldat maleyta; vist-te48 de 

cilici y ennegrida gramalla, puix en tu és estat mort lo gran rey de glòria; córreguen 

per mig de tu nit e jorn rius de abundoses [82r] làgrimes, puix per lo teu cruel 

delicte los celestials àngels a tristament plorar y dolre convides. O, fill e senyor 

meu! Tots los trenta-tres49 anys de la vostra sancta vida són estats acompanyats de 

doloroses penes, que lo jorn que naixqués50 en aquest món miserable lo vostre lit 

                                                      
38 tenir: teniu c 
39 no: om. c 
40 vixqua: visca c 
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fon lo dur fust del pesebre, la freda pedra lo coxí hon dormíeu, e aprés 

contínuament haveu sentit dolors,51 treballs y fatigues. E ara, mort ab tan dolorosa 

pena, estau52 en lo dur llit de la creu sancta, tenint per coxí la cruel corona 

d’espines».  

No·s porien complidament scriure lo dolorós plant, lo gran plor, les tristes 

lamentacions, los grans gemechs y sospirs ab què la cruel mort del seu amat fill 

planyia, tenint tan gran amor a natura humana que les grans aygües de les sues 

tribulacions y congoxes53 jamés la falla de la sua encesa caritat apagar pogueren, lo 

que havia previst lo gran príncep de saviesa Salamó en los Càntichs dient: ‘Aque 

multe non potuerunt extinguere charitatem nec flumina obruent eam’. lxxxv 

Estava al peu de la creu besant aquella sanch preciosa que devallant del 

sacratíssim cors de son fill la dura terra regava, y ab dolor estrema esperava la 

divinal ajuda per devallar-lo de l’alta54 creu hon penjava per poder-li donar 

honorosa sepultura. E axí, estant en aquest ansiós pensament y contemplant en lo 

fill crucificat y mort, véu venir de la ciutat de Jherusalem envers Monticalvari 

molta gent armada y, acostant-se als dos ladres que encara vivien, los trencaren les 

cames, y no a Jhesu[82v]christ, salvador nostre; mas55 hun de aquells, lavors 

malvat e inich home e, aprés, martre56 gloriós, de cruel colp de lança ferí de aquell 

lo costat sacratíssim, la qual nafra fon la porta per on hixqueren57 los sancts 

sagraments de la Esgleya,58 que axí com del costat de Adam, nostre primer pare, 

fon nostra mare Eva formada, axí del costat de aquest segon Adam fon formada la 

sancta Sgleya59 mare nostra, lo qual colp de60 lança, encara que no·l sentís Jesucrist 

perquè ja no vivia, sentí’l la turmentada mare, l’ànima de la qual aquella cruel 

lança travessava. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria! Puix en la passió del vostre fill gloriós sou 

estada mar amarga de doloroses làgrimes, feu nadar en aygües de plor la mia 
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entrestida ànima, perquè en aquelles puga lavar les sútzies taques que la 

enlegeixen.61 Y feu-me contínuament plorar la cruel mort e passió del fill de Déu y 

vostre, y les grans offenses que contra la sua alta majestat he follament comeses, 

perquè lavada ab tals aygües la mia pecadora ànima, partint-se del meu cors 

miserable, neta y pura en lo conspecte de la divina presència se presente y, axí com 

en l’arbre de la vera creu lo vostre gloriós fill acomanà l’esperit al seu etern pare, 

vos suplique,62 senyora, li vullau comanar la mia deserta ànima, que, exint de 

l’escur carçre63 de l’adolorit cos,64 la vulla col· locar ab los benaventurats esperits 

en la sua eterna glòria. Amén. 

 

Miracle 

[83r] Un venerable y devot capellà, recordant cascun dia ab piadoses 

làgrimes65 aquella intensa dolor que tingué al peu de la creu la sacratíssima verge 

Maria, mogut de piadosa compassió y per aconsolar-la de tan dolorosa congoxa,66 

posant los genolls en terra ab gran devoció y reverència los set benaventurats goigs 

a honor y glòria sua li presentava. E axí, continuant aquest devot67 capellà aquesta 

sua oració devota, fon de greu malaltia detengut, en la qual granment temia68 que, 

morint, no anàs la sua ànima al tenebrós carçre69 de les infernades penes.  

Mas70 la gloriosa verge Maria, acostant-se la hora que li volia satisfer lo 

present que aquest devot71 capellà dels set goigs cascun dia li feya, ab luminosa 

claredat li aparegué dient semblants paraules: «O, devot72 servent y amich meu! No 

tingau por a la dampnació eterna, que73 yo us he procurada de mon fill Déu la 

ineffable alegria de la74 eterna glòria en remuneració de aquell servir que vós 

cascun dia me haveu fet dient los meus set goigs tan alegres». 

Y, acabades per la reyna de parahís75 aquestes paraules, lo devot capellà ab 
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alegra voluntat donà la sua sancta ànima a son creador, la qual en companyia de la 

gloriosa verge Maria muntà a posehir los benaventurats goigs de la eterna vida. 

 

Com la gloriosa verge Maria confortava y aconsolava1 lo sant ladre y los altres 

dexebles aprés la mort del seu gloriós fill. C.2 XXII 

[83v] Mort lo gran rey de glòria en mar de doloroses penes, y havent 

deixada3 la vida per los cruels marinés4 de la gran Sinagoga, estava la reyna de 

parahís5 de entrestit dol cuberta, mas,6 per aleviar7 tan dolorosa dolor com sostenia, 

li fon tramesa celestial lum ab la qual pogué8 en esperit veure la incomparable 

glòria que la benaventurada ànima del seu gloriós fill tenia. E axí, il· luminada de 

tan alegra lum, esforçava tots los dexebles a la sancta fe cristiana9 y en la certa 

esperança de la resurecció de son fill, Déu y senyor nostre confortava y consolava a 

d’aquells que la dolorosa mort e passió del seu mestre y senyor ploraven. 

Aconsolava a la plorosa Magdalena, que l’arbre de la vera creu sostenint lo 

fruyt de vida de abundants làgrimes regava; confortava y esforçava al sanct ladre 

que passientment comportàs la gran dolor y pena que sostenia y la mort tan 

propinqua que esperava, puix lo redemptor, fill seu, li10 havia perdonat los peccats 

fent-li offerta que ab corona de martiri aquell dia en lo seu beneyt regne lo 

acolliria.  

E axí lo sant ladre, acostant-se a la hora de la mort, la suplicà que li donàs 

la sua sancta11 benedicció perquè li fos guiatge en la exida de aquesta perillosa 

vida, al qual la benaventurada senyora parlà en semblant manera: «Dimas, amich 

meu, yo só contenta benehir-vos per la gran amor y fe que en vós he coneguda, que 

vós sol me haveu fet companyia en plorar12 y plànyer de mon fill la mort dolorosa, 

que si Johan, Magdalena y los altres dexebles ab entrestida conti[84r]nença ploren, 

no ploren perquè creguen13 que mon fill sia Déu y home que per donar als hòmens 
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vida haja volgut tan trista mort pendre; e axí sol les vostres làgrimes en lo vexell de 

verdadera fe destil· lades són estades a la divina bondat present accepte, y sou digne 

de lahor grandíssima, que en la cruel batalla del mont de Calvari vós sol, com a14 

esforçat cavaller, hajau defés a mon fill, rey de glòria, reprenent lo mal ladre y als 

altres cruels15 enemichs que tan cruel y trista mort li han donada, y sou estat 

companyó meu en la fe cristiana,16 de la qual sou professor per recepció del 

batisme de l’Esperit Sanct, obrint en tan escur eclipsi los ulls de la ànima vostra per 

a mirar la lum, il·luminant los elets de lum de gràcia; y és estada gran la esperança 

vostra, que hajau esperat salvació de aquell qui de tot lo món desemparat se 

mostrava,17 y puix ab tanta fe haveu suplicat a mon fill que·s recorde de vós quant 

sia en lo seu regne, vull siau cert que mon fill Déu vos col·locarà en los palaus de 

la sua eterna glòria, als peus d’aquell18 rich estrado que té aparellat per a mi, 

estimada mare sua, y no passareu per purgatori, que en lo article de la mort 

atenyereu19 de Jesús, subiran20 papa, remissió a pena e a culpa». 

Dites aquestes paraules, se maravellaren tots los qui21 la veyen, mirant ab 

quin tento, ab quin22 esforç y virtut de fortalea23 al sanct ladre y als sancts24 

dexebles y Maries confortava. 

Havia vist aquesta beneyta mare la benaventurada ànima de son fill venir a 

la creu gloriosa ab tots los sancts patriarches y profetes [84v] que de la trista presó 

d’infern havia fet delliures, los quals ab gran honor y reverència la saludaren fent-li 

innumerables gràcies dels grans benifets25 que per mijà d’ella, gloriosa senyora, 

aconseguit havien, alegrant-se en veure tan excel· lent creatura d’ells devallada, la 

qual esperaven haver per triumphant reyna en los benaventurats regnes de la eterna 

glòria. Y, entre·ls altres26 sants pares y profetes, qui granment se alegraren foren los 

benaventurats son pare e27 mare, sent28 Joaquim e sent·Ana,29 mirant aquesta sua 
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sanctíssima filla ésser del fill de Déu verdadera mare y per ell tan dignament 

reverida y honrada, la qual fon figurada per aquella noble30 sarment que lo rey 

Assuer en la entrada del seu delitós ort tenia, de la qual los ceps eren d’argent, los 

pàmpols31 eren d’or y los rahims de pedres de incomparable vàlua; que la gloriosa 

verge Maria fon sarment segons ella mateixa32 testifica (Ecclesiastici, XXIIII): 

‘Ego quasi vitis fructifficavi suavitatem odoris’, lxxxvi de la qual los ceps, que foren 

son pare y sa mare, sent33 Joachim e sent·Ana,34 són estats d’argent per la puritat de 

lur honesta vida.35 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, carvoncle36 preciós il· luminant les escures 

tenebres de les creatures humanes! Denejau del meu ensutziat37 cor les amagades 

entramenes; il· luminau la mia ànima que per innumerables culpes està enfosquida; 

esforçau-me que puga sostenir ab muscles de verdadera paciència38 lo fexuch pes 

de les temporals misèries; levau lo meu esperit carregat de greus peccats y culpes 

fent [85r] alçar lo meu desig a desigar les celestials benaventures.39 E axí com vós, 

esforçada reyna de parahís,40 esforçaveu lo divendres sanct al sanct ladre y als 

altres dexebles, sforçau la fragilitat mia, que yo no·m puch sostenir en los perills 

d’aquesta treballosa vida si la força y esforç de la vostra gran misericòrdia no·m 

socorre. 

Consolau y sforçau-me,41 senyora, en la hora de la mia mort, perquè 

aquella verinosa serp42 enemiga de natura humana ab lo verí de la sua perversa ira 

no·m puga noure; y mostrau en mi la magnitut de la vostra gran potència, fent fugir 

de mi en aquell perillós combant les sues temptacions maleytes, perquè ajudat per 

la vostra gloriosa defensa puga yo de tan cruel enemich gloriosa victòria atényer. 

Amén. 
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Miracle 

Hun gran e famós ladre, qui tot lo temps de son viure havia despés en furts 

e ladronicis, inspirat hun jorn per la divina gràcia delliberà per salut de la sua 

enmalaltida ànima esmenar la sua peccadora vida. Y perquè era molt devot de la 

gloriosa verge Maria, hun disapte, fent dir una missa, ab grans plors, gemechs y 

sospirs a la reyna de misericòrdia suplicava que, axí com ella, gloriosa senyora, 

havia consolat y confortat lo sant ladre, volgués aconsolar a ell, tan inich e perverç 

ladre, obtenint-li43 de son fill Jesús perdó y vènia de les sues errades obres. Y fon 

tan44 gran la dolor y contricció ab què a la reyna de parahís45 suplicava, que 

mereixqué46 en aquella nit sentir una veu que li dix que, axí com lo sanct ladre 

penjat en la creu dix aquelles sis paraules: ‘Domine, memento mei dum veneris in 

regnum tuum’, lxxxvii  que ell, abhominable ladre, digués cascun dia ab intensa 

devoció47 [85v] aquestes altres sis paraules: ‘Domine Deus, propitius esto mihi 

pecatori’, lxxxviii  que al tercer dia muntaria a posehir la celestial alegria. 

E axí, pres48 per la justícia, aquest famós y contrit ladre fon al tercer dia 

portat a la forca, lo qual, ab tan doloroses làgrimes les sues passades colpes 

plorava, y ab tan encesa devoció a la reyna de parahís49 se recomanava que, per 

intercessió de aquella, en presència de tot lo poble, devallant hun luminós núvol 

sobre la forca, ab maravellosa fragància muntà la contrita ànima del penident lladre 

a posehir los perdurables goigs de les celestials benaventures.50 
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Com la gloriosa verge Maria tingué son fill en les faldes devallat de la creu. 

Ca.1 XXIII 

Mogut de compassió estrema Josef Abarimatia, y romputs los ligams de 

temor que dels inichs juheus tenia, de licència del cruel jutge Pilat lo sacratíssim 

cors de Jesús, que en lo fust de la creu penjava, desclavà per donar-li sepultura, 

portant2 en companyia hun gran e famós doctor apellat Nicodemus, los quals, com 

foren prop la creu gloriosa, adorant son Déu y senyor se agenollaren y, devallant-lo 

ab gran honor y reverència de l’alta creu hon penjava, en lo real estrado de les 

faldes de la entrestida mare lo posaren, la qual, ab hun dolorós plant, la trista mort 

de aquell plorosament planyia. 

Corrien de les fonts dels seus sagrats ulls tan abundoses aygües que les 

sangonoses nafres de son fill, Déu y senyor nostre, lavar podien. Contemplava ab 

tan entrestits plors totes les parts de la reverent presona de aquell ab grans 

improperis tur[86r]mentades: mirava lo sanctíssim cap de aquell trav[e]sat fins al 

cervell per la cruel3 corona d’espines; mirava aquelles llums dels sagrats ulls 

apagades que l’univerç món il· luminen, les quals defallint sobre tota la terra, 

escures tenebres se mostraren; mirava aquelles orelles que en los alts cels hoen4 

‘Sanctus, sanctus, sanctus Domine Deus Sabahot’, lxxxix que havien de la boca dels 

malvats juheus hoït injúries, escarns y blasfèmies; mirava aquella reverent cara en 

qui los àngels contemplen, de fanch, de sanch y escopines tenyida y sullada; 

mirava aquella preciosa boca, la qual tantes doctrines havia ensenyades, ésser de 

amarga fel y vinagre abeurada; mirava aquelles mans glorioses que los cels5 y lo 

món creat havien dels grosos claus foradades; mirava aquells sanctíssims pits, en 

los quals los richs tresors de la divina saviesa s’estojaven, ésser foradats ab lo cruel 

colp de lança; mirava la preciosa esquena de sis milia sis-cents sixanta-sis6 açots 

cruelment açotada; mirava de la planta del peu fins a la sumitat del cap lo cors 

sanctíssim tot ple de açots, de colps, cruels ferides y nafres; y, ab tan piadós mirar, 

contemplava en la gran amor que lo seu gloriós fill a natura humana havia tenguda. 

Contemplava que era volgut ésser ligat perquè de les cadenes de la trista presó 

d’infern fóssem defesos. Comtemplava que volgué ésser jutgat perquè del juhí de 

la dampnació eterna delliures fóssem. Contemplava que volgué ésser coronat 
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d’espines perquè en los alts [86v] regnes de parahís7 benaventurada corona de 

glòria possehíssem. Contemplava que ell, verdader metge, volgué ésser nafrat 

perquè nosaltres, malalts y nafrats per innumerables culpes, complidament 

guaríssem. Contemplava que volgué ésser mort perquè en los alts cels eternament 

vixquéssem.8 

E axí, en aquesta piadosa contemplació estigué la dolorosa mare fins que 

Nicodemus e Joseph Abarimatia ab les altres maries prenint9 lo sacratíssim cors de 

son fill al sanct sepulcre lo portaren, tenint la penada mare lo cap, la plorosa 

Magdalena los peus y les altres parts del sagrat cors sent10 Johan y·ls altres 

dexebles. E axí, ab entrestits plors y doloroses llamentacions, enbolicat en una 

blanca tovallola al sanct sepulcre lo portaren; y lo que més los dolorosos plors 

aumentava de aquells qui en tan sancta sepultura anaven, era la dolor y estrema 

pena que en la sanctíssima verge Maria contemplaven, la gran tristor de la qual fon 

prefigurada en la dolor que David sentí per la mort de Abner,11 lo qual en la 

sepultura de aquell tan dolorosament planyia que a tots los qui·l veyen a plànyer y 

dolre convidava.xc Y, aprés que lo senyor de la vida y de la mort fon12 posat en lo 

sepulcre, abraçava13 la entrestida mare ab estesos braços la dura pedra del sepulcre, 

desijant, si fóra posible, estojar aquell dins14 les sues sagrades entramenes, besant 

ab plorosa vista la sagellada tomba dins la qual lo preciós cors de son fill se 

tanquava. 

Mirant-la [87r] sent15 Johan, al qual era estada acomanada, tan16 tristament 

plànyer y dolre, la suppliquà que s’apartàs17 per remey de la sua adolorida pena. E 

axí la entrestida mare,18 fent hun dolorós plant, adorà lo sanct sepulcre; y, feta tan 

devota oració, endreçà al gran cavaller19 Joseph Abarimatia e al virtuós doctor 

Nicodemus semblants paraules: «O, beneyts y benaventurats hòmens, eternament 

elegits per mon fill Déu en la sua predestinació per a donar-li sepultura! Vosaltres 

per aquesta tan sancta e piadosa obra sereu maliciosament perseguits per los 

                                                      
7 parahís: paradis c 
8 vixquéssem: visquessem c 
9 prenint: prenent c 
10 sent: sanct c 
11 Abner: Abuer a; Abner c 
12 fon: fou c 
13 abraçava: abraçada c 
14 dins: fins c 
15 sent: sanct c 
16 tan: tant c 
17 s’apartàs: se apartas c 
18 mare: mare gloriosa c 
19 al gran cavaller: als grans cavallers c 



435 
 

malvats juheus e prínceps de la Sinagoga, car vós, Joseph, sereu en fort e cruel 

carçre20 posat, hon mon fill vos aparexerà21 lo jorn de la sua gloriosa resurecció y, 

delliurant-vos de tan escures presons, vos mostrarà la sua gran puxança22 en 

remuneració de la servitut que en lasancta sepultura li haveu feta; e vós, 

Nicodemus, per apartar-vos de la furiosa malícia de la gent judayca, ab cuytats 

pasos fugireu a la vila de Gamaliel, mas aprés de aquests enujosos treballs 

reposareu en les altes cadires de les celestials sales». 

Y dites aquestes paraules, acompanyada del gloriós sent23 Johan 

evangeliste y de senta24 Magdalena, y de altres moltes y25 devotes dones, se’n tornà 

a la sua posada, tanquant lo seu26 gloriós fill en lo sepulcre de la sua devota pensa, 

en lo qual jamés alguna original, venial ni mortal culpa era estada soterrada, [87v] 

embolicant aquell ab la neta tovallola de la sua virginitat puríssima,27 untant-lo ab 

la mirra de la sua amarga congoxa28 y ab los aromàtichs engüents29 de la sua amor 

estrema. Y fins en aquella ora hagué obrat en son fill 30 aquesta mare de 

misericòrdia31 grans obres de misericòrdia: acollint32 aquell en la casa del seu verge 

ventre, vestint-lo de la roba de la sua carn inmaculada, e axí és comparada33 al 

velló de Gedeon, puix ab la llana de la sua puríssima carn lo anyell de Déu vestit 

havia; famejant li donà a menjar del que cosint texint molt justament guanyava, per 

què diu en los solempnes càntichs lo savi e gran rey Salamó: ‘Christus pascitur 

inter lilia ’,xci los quals llirs34 són les mans de la sacratíssima verge Maria donant-li 

a beure de la sua llet dolça, figurada per la samaritana a la qual Jesuchrist demanà a 

beure; malalt lo visità quant, posat en lo dur llit de la creu, affanyoses dolors y mals 

sostenia per salut de tot lo poble, dient lo profeta Ysaÿes: ‘Vulneratus est propter 

iniquitates nostras et livore eius sanati sumus’.xcii en lo carçre35 lo36 visità quant, 

                                                      
20 carçre: carcer c 
21 aparexerà: apareixera c 
22 puxança: puixança c 
23 sent: sanct c 
24 de senta: de la sancta c 
25 y: om. c 
26 seu: leu a; seu c 
27 virginitat puríssima: excellent y purissima virginitat c 
28 congoxa: congoixa c 
29 engüents: unguents c 
30 fill : precios fill c 
31 aquesta mare de misericòrdia: om. c 
32 acollint: acullint c 
33 comparada: acomparada c 
34 llirs : lyris c 
35 carçre: carcer c 
36 lo: so a; lo c 
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aprés tan37 doloroses penes, fon posat en lo sepulcre. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, descanç, repòs y confort dels38 posats en 

congoxa!39 O, dolça consolació de les ploroses ànimes per contricció verdadera! 

Per aquella intensa dolor que sentís mirant del vostre gloriós fill les nafres 

sagra[88r]des vos supplique,40 senyora, que vullau sanar les nafres de la mia 

ennegrida consciència; y per aquella gran dolor que sentís quant vés les mans, los 

peus, los ulls, la boca, lo nas del vostre gloriós fill turmentats, vos supplique41 

que·m vullau impetrar vènia y perdó de totes les culpes que per mijà dels meus 

cinch senys42 corporals yo he comeses, y que per los seus treballs, affanys, 

opprobis, injúries, penes, affliccions, passions e mort dolorosa, me vulla delliurar 

de les eternes43 y espantables penes de l’infernat carçre;44 y feu, piadosa senyora, 

que yo45 contínuament tinga davant los ulls de la mia pensa los innumerables 

treballs que ha sofert per mi, peccador misarable,46 y que ab la memòria de aquells 

los meus trists ulls tan abundoses aygües destillen que basten apagar47 les enceses 

flames que per occasió de mos peccats en lo penós infern estan per a48 la mia ànima 

aparellades. Amén. 

 

Miracle 

En una ciutat de Lombardia era una honesta viuda de la sacratíssima49 

verge Maria granment devota, la qual hun fillet de poqua edat que tenia en aquesta 

loable50 consuetut nodria, que cascuna vegada que passava davant la imatge de la 

verge Maria que en la sua casa tenia, ab los genolls en terra la saludava. 

Anant un dia aquest infant ab altres fadrins per la riba de hun gran riu, 
                                                      
37 tan: de tan c 
38 dels: als c 
39 congoxa: congoixa c 
40 supplique: supplich c 
41 supplique: supplich c 
42 senys: sens c 
43 eternes: eternals c 
44 carçre: carcer c 
45 yo: om. c 
46 misarable: miserable c 
47 apagar: a apagar c 
48 per a: para c 
49 sacratíssima: excellent e sacratissima c 
50 loable: om. c 
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caygué dins les corrents aygües sens poder ésser socorregut per [88v] los qui tal 

cayguda miraren. Arribà tan dolorosa nova a les orelles de la congoxada51 mare, la 

qual, ab entrestits plors, se agenollà davant la imatge de la reyna de parahís,52 

suplicant ab piadoses paraules la sua alta majestat que, per aquella intensa dolor 

que ella, mare sacratíssima, havia sentit tenint lo seu gloriós fill devallat de la creu 

en les faldes, la qual li fon tornada en alegria, li volgués cambiar en alegria e 

consolació verdadera la gran dolor que per la53 cayguda de son fill en lo fondo riu 

sentia. 

Feta tan devota suplicació, ab ansiosa congoxa54 anà al riu per veure si en 

aquelles corrents aygües poria veure lo fill que tant amava; e axí, discorrent per 

aquelles aspres ribes ab alguna gent que la acompanyava, véu sobre hun escull de 

roqua aseyt55 son fill, que ab alegra cara sens lesió alguna vivia. 

Fon alegra la entrestida mare de tan delitosa vista, y fent ab una barcha 

passar alguns hòmens a hon lo chich56 infant estava, als cansats brassos de la 

plorosa mare lo portaren, la qual, cambiant la sua greu dolor en estrema alegria, li 

demanà qui l’havia passat en aquell escull de roqua. Respòs lo fill y dix que aquella 

senyora que tenien en lo retaule de casa a qui ell feya oració cascun dia com davant 

li passava, aquella lo havia tengut tostemps per la mà fent-lo seure sens algun dan57 

en aquell loch on estava. Conegué la devota mare y tots los qui allí estaven que la 

sacratíssima verge Maria al chich58 infant de tan gran perill havia fet deliure, la 

qual jamés desem[89r]para als qui ab devota intensió la sua majestat serveixen. 

 

                                                      
51 congoxada: congoixada c 
52 parahís: paradis c 
53 la: om. c 
54 congoxa: congoixa c 
55 aseyt: assegut c 
56 chich: xich c 
57 dan: dany c 
58 chich: xich c 



Com la gloriosa verge Maria, havent deixat son fill en lo sepulcre, tornant a la 

sua posada adorà la sancta creu en lo mont de Calvari. Capítol1 XXIIII 

La gran font de misericòrdia, lo gran riu de on tota la christiandat se rega, 

la gran mar de innumerables gràcies, havent dexat son fill, Déu y senyor nostre, en 

lo sagellat sepulcre, tornà a passar per lo mont de Calvari y, mirant la creu gloriosa, 

començà a legir en lo daurat libre de la sua gran memòria que la creu fon figurada 

per aquell pall de fusta que Moysés exalçà en lo desert metent-hi la serp de pur 

metall fabricada; fon figurada per aquella real cadira en la qual Ysaÿes véu seure 

Déu en forma humana; fon figurada per la fona de David tirant al gran gigant 

Golies, que Jesús, verdadera pedra posada per voluntat de Déu lo pare en la fona de 

la creu sancta, ha trenquat lo cap al gran gigant, príncep2 de tenebres. E, aprés que 

per aquestes e altres figures ha[gu]é passats los ulls de la sua elevada pensa, 

agenollada ab humil continença, endreçà3 a la creu gloriosa semblants paraules: 

«Déu te salve, creu plena de gràcia! 

Beneyta seràs entre totes les eletes plantes per a[que]ll beneyt fruyt que 

huy és estat4 en tu penjat! O, arbre [89v] de vida regat per la preciosa sanch de 

l’anyell sens màcula! O, segura escala per a muntar de aquesta fonda vall de 

làgrimes5 sobre·ls alts murs de la ciutat de glòria y pont maravellós per a6 passar 

sobre les aygües dels desigs inmundes! O, delitós ort produhint flors de virtuts 

innumerables y luminós faró guiant a segur port la nau de treballada7 vida per les 

grans ones de passions e congoxes!8 O, plahent lit donant repòs a natura humana, 

qui9 del fruyt de Adam estava malalta,10 y exalçada bandera de la gent cristiana,11 la 

vista12 de la qual fa fugir ab temerosa por les grans squadres del cruel rey de 

supèrbia! O, discreta dispensera dels sancts sagraments de la Sgleya13 y taula de 

cambi on14 s’és pagat ab moneda de incomparable vàlua lo rescat de l’humanal 

linatge! O, mur, infançonia15 e refugi de la gent tribulada y alta cadira on16 coronat 

                                                      
1 Capítol: Cap. c 
2 príncep: e princep c 
3 endreçà: adreça c 
4 estat: esta a; estat c 
5 làgrimes: lagrimas c 
6 per a: para c 
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8 congoxes: amargoses congoxes c 
9 qui: que c 
10 malalta: malalt c 
11 cristiana: chrestiana c 
12 vista: vida c 
13 Sgleya: esglesia c 
14 on: ahon c 
15 infançonia: inexpugnable c 
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d’espines és estat asseyt17 lo verdader rey de Jherusalem! O, fusta chiqua en 

quantitat mas18 gran en virtut! A tu acomanaran les ànimes los navegants en la 

fonda mar d’aquest món miserable per a passar al port de eterna vida. Ador-te, creu 

gloriosa de adoració latria, no per tu, mas per aquell qui clavat en tu ha deixat19 la 

estimada vida». E, inclinant lo cap ab humil reverència, besà la part pus [b]aixa de 

aquella. 

Y, feta tan devota oració, dix als qui en companyia sua venien semblants 

paraules: «Adorau, devotes presones,20 la creu gloriosa, la qual és archa on21 se 

poden salvar de l’infernal diluvi no solament huy[t] àni[90r]mes com en l’archa de 

Nohé, mas tot lo cristià22 poble. Adorau aquest beneyt arbre tot florit y pintat de la 

preciosa sanch de l’anyell sens màcula, fill meu, que de huy avant navegarà la nau 

de la Sgleya23 cathòlica ab lo govern de la fe per la tempestosa mar de aquest 

treballós món portant per arbre aquesta creu sacratíssima, la qual il·luminarà de 

maravellosa resplandor als qui en les escures tenebres de aquesta fosca24 vida 

dormen. Aquesta gloriosa creu serà hun segur escut deffenent als verdaders 

christians de les verinoses sagetes de l’enemich dimoni. Aquesta gloriosa creu és 

la25 clau que us obrirà les sagellades portes de la ciutat de glòria, les quals cinch 

milia y do-cents26 anys per culpa del primer home són estades tanquades. Aquesta 

gloriosa creu fon figurada (Danielis, IIII capitulo)27 per aquell maravellós arbre 

que Nabuchodonosor28 véu plantat en lo mig de la terra, de altitut tan alta que fins a 

la sumitat dels cels atenyia y les grans rames, tenint saborós fruyt,29 tot lo univers 

món amantaven.30 Axí, aquest arbre de la sancta creu plantat31 en mig de la terra, 

segons testifica lo Psalmiste32 (Psalmo LXXIII), ‘ Operatus est salutem in me Dio 

terre’,xciii és de altitut tan alta que serà escala per on tots los justs deffesos dels 

enemichs dimonis muntaran a la seguretat de la eterna glòria. Aquesta gloriosa creu 

                                                                                                                                       
16 on: ahon c 
17 asseyt: assegut c 
18 mas: mes c 
19 deixat: dexat c 
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25 la: om. c 
26 do-cents: dos cents c 
27 capitulo: capi. c 
28 Nabuchodonosor: Nabuchodonasor c 
29 fruyt: fruyts c 
30 amantaven: augmentaven c 
31 plantat: planta c 
32 Psalmiste: Psalmista c 
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endulcirà33 les amargues aygües de tribulacions y congoxes,34 lo que fon figurat 

Exo.35 XV capitulo, que axí com lo poble de Israel posat [90v] en lo desert 

murmurà contra Moysés que les aygües eren amargues y fon lançat dins aquelles 

hun fust per lo qual tornaren dolces, axí lo poble cristià,36 posat en lo desert de 

aquest món, tenint aygües de tribulacions y fatigues, recorrent a d’aquest37 insigne 

fust de continent les amargues aygües de les sues grans congoxes38 seran en 

dolçor39 de alegra consolació convertides. Digau, donchs, devotes presones,40 

aquelles paraules (Canticorum VII): ‘ Asscendam in palmam et aprehendam fructus 

eius’,xciv muntau per elevada contemplació en la palma de la creu sancta y collireu41 

fruyt de beatitut eterna». 

Y, acabades per la reyna de glòria tan sanctes paraules, tots los qui en 

companyia de la sua magestat venien la sancta creu devotament adoraren. Y, feta 

tan sancta adoració, sembrant42 piadoses làgrimes en aquella dura terra que son fill 

e senyor nostre de abundosa sanch havia regada, se partí ab les altres maries; y, 

arribant a la porta de la ciutat de Jherusalem, ligaren-li les sues sanctes germanes lo 

vel a manera de viuda43 y, anant axí turmentada y trista, ploraven los qui la veyen 

perquè la sua estrema dolor a plorar y plànyer los convidava; y tan piadosament 

plorava que los endurits cors piadoses làgrimes destil·laven e, axí, per qualsevol 

loch hon passava, piadosos plors, sospirs e plants resonaven, y moltes devotes 

dones, de pietat e compassió mogudes, exint de ses cases fins al sanct cenacle la 

acompanyaren, a les quals, com allí fon arri[91r]bada, ab humils y gracioses 

paraules regracià44 lo treball y cortesia de tan virtuosa companyia. 

Y perquè la gloriosa Magdalena amava molt a d’aquesta45 reyna dels 

àngels, ab los genolls en terra la suplicà que volgués en la sua posada aposentar-se; 

mas46 no u volgué la humil senyora, dient que son fill, Déu y senyor,47 li havia dit 

que esperàs la resurecció en lo cenacle del mont de Sion. E axí, tanquades les 

                                                      
33 endulcirà: endolcira c 
34 congoxes: congoixes c 
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portes de aquella sancta posada, en semblant manera la dolorosa absència del seu 

amat fill lamentava: «O, fill e senyor meu, goig e lum de la mia plorosa vista! Axí 

roman la mia ànima turmentada per occasió de vostra absència, que no atenyeré48 

algun remey de tan estrema dolor fins la vostra corporal presència me aconsole. 

Partit vós sou de mi, senyor, nafrat, batut e açotat, deixant49 lo meu cor ferit de 

mortals ferides. De continent que començàs sobre aquesta miserable terra mostrar 

la vostra corporal presència vos feren sentir los inichs juheus affanyoses 

congoxes,50 que encara éreu portat per los meus tendres braços quant lo cruel 

Herodes matar-vos treballava; y aprés, fet home, sembràs en aquell estèril poble la 

vostra sancta doctrina, guarint malalts, il·luminant cechs, resuscitant morts; y, per 

satisfació de tan innumerables benefficis, tan trista e51 dolorosa mort vos han 

donada. O, fill e senyor meu, anit fos en l’ort trahit, pres y ligat; en lo matí fos 

presentat52 a Annà e, aprés, a Pilat, e ara ja sou mort e soterrat en lo nou e sagellat 

[91v] sepulcre». 

E axí, fent semblants lamentacions, aquesta turmentada mare nit y jorn 

plorava, que no la podien aconsolar sos amichs, ses germanes ni sent53 Johan 

Evangelista, perquè contínuament la dolorosa morte passió del seu beneyt fill tenia 

present davant los ulls de la sua devota pensa, lo que havia profetizat Jheremies 

dient: ‘Plorans ploravit in nocte et lacrime eius in maxillis eius’.xcv 

 

Oració  

O, sacratíssima verge Maria,54 coloma gloriosa sens fel de peccat original, 

venial ni mortal! Abrigau ab les55 ales de pietat e misericòrdia lo meu cors e ànima 

perquè sien guardats, que la divina justícia, per la colpa56 de mos greus peccats, 

no·ls atenga; y per aquell dolorós plant que fés, senyora,57 dexant58 lo vostre 

gloriós fill tanquat en lo sepulcre, que·m façau plorar, plànyer y dolre 

contínuament la sua mort dolorosa, y haver contricció y dolor de les grans offenses 

que contra la sua magestat he follament comeses, amollint lo meu endurit cor en les 
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aygües de piadoses làgrimes perquè, aprés de tan entristit plor, me puga alegrar ab 

los benaventurats ciutadans de la ciutat de glòria. Amén.59 

 

Miracle 

Hun rich cavaller, no podent haver per muller una donzella a qui ell60 

granment amava, [92r] parlà a hun juheu nigromàntich dient-li que, si ell li 

procurava per art de nigromància aquella donzella per muller, que ell li daria gran 

quantitat de moneda. E axí lo malvat nigromàntich, invocant lo infernat61 dimoni, li 

féu pendre forma de una dida que a la donzella havia criada,62 persuadint-la63 que 

ab lo cavaller casar se volgués. Mas64 la discreta donzella, tenint per honor de la 

sacratíssima verge Maria virginitat votada y tenint conexença de la temptació 

diabòlica, agenollada en terra supplicava65 a la reyna de parahís66 que puix ella, 

gloriosa senyora, fon67 la primera que adorà la creu sancta, li volgués fer gràcia que 

fent lo senyal de la creu fogís d’ella aquella temptació maleyta. E axí, fent lo 

senyal de la creu en lo front y en los pits, la iniqua temptació fugia. 

Tornava aprés lo maleyt nigromàntich invocar un altre pus inich dimoni, 

fent-li pendre forma de una germana, mas68 la devota donzella, fent la mateixa69 

supplicació y recorent a la sacratíssima verge Maria, la iniqua temptació li fugia. 

Mirant açò lo miserable nigromàntich, invocà hun altre major dimoni y, 

fent-li pendre forma de sa mare, ab grans làgrimes la pregava que volgués consentir 

a la voluntat de aquell rich cavaller y de gran linatge; y, per millor conduhir-la, 

mostrava-li70 les mamelles ab què la havia alletada. Mas71 la devotíssima donzella, 

recorrent a les armes de la creu gloriosa, de tan cruels temptacions era feta delliure, 

per hon72 lo nigromàntich,73 mirant la virtut de la creu [92v] sancta, dix al diable 

que renegava d’ell y de les sues obres y creya en aquell lo qual a la creu tan gran 
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443 
 

virtut havia donada. Irat de aquestes paraules lo dimoni, volgué offegar lo juheu 

nigromàntich, mas,74 perquès féu lo senyal de la creu, no li pogué fer algun 

dampnatge. E axí, contrit e penident, lo juheu anà als peus de la devota donzella 

demanant-li perdó de la congoxa75 que en les cruels temptacions li havia procurada, 

y que volia ésser batejat y servir contínuament la sacratíssima verge Maria. E 

aprés, batejat e instruhit en la sancta fe cristiana, aprés de sa larga vida, muntà la 

sua ànima en una matexa76 hora ab l’ànima de la donzella als goigs de la eterna 

vida, que axí com en aquest món en aspredat de sancta vida eren estats junts,77 alt 

en lo cel les ànimes no separades de la eterna glòria sens fi se alegrassen. 

 

                                                      
74 mas: mes c 
75 congoxa: congoixa c 
76 matexa: mateixa c 
77 junts: juncts c 



Quines coses féu la gloriosa verge Maria lo disapte sanct, y com rahonà1 als 

apòstols y dexebles la mort e passió del seu gloriós fill. Capítol2 XXV 

Estava en lo cenacle lo disapte sanct la gloriosa verge Maria com a ferm 

pilar y recolze de la cathòlica Sgleya,3 sostenint ab segura fermetat la sancta fe 

cristiana.4 Feyen-li companyia en la deserta soledat que de son fill tenia sent5 

Johan, senta6 Magdalena y les altres sanctes maries, recordant ab piadós recort les 

passades congoxes,7 plorant, sospirant y planyent aquella cruel mort e passió 

dolorosa [93r] que lo seu benaventurat fill lo passat jorn sentit havia. Contemplava 

en lo preciós cors de aquell que en lo dur lit del sepulchre sens ànima jahia, ple de 

aquelles cruels ferides y nafres que los inichs juheus ab terrible ira e malícia li 

havien donades, e axí, en aquest piadós recort, sentia gran dolor la entrestida mare, 

tenint les sues faldes y mans tenyides de aquella sanch preciosa que lo seu amat 

fill, per redempció de la cativa natura humana, havia escampada. Arribaren de hu 

en hu los sancts apòstols, reprenent y penedint-se granment perquè a son senyor e 

mestre en tan doloroses congoxes8 desemparat9 havien10 e, agenollants en terra 

batent-se los pits, la suplicaven que·ls volgués perdonar la culpa que de deixar a 

ella y a son fill en tan terribles affanys havien comesa, dient semblants paraules: 

«O, luminosa falla de ardent caritat encesa! Aclariu ab la clarejant lum de vostra 

misericòrdia les grans tenebres que per eclipsi de fe han enfosquit les ànimes 

nostres, per hon merexem11 que·ls àngels nos abominen, los cels aparten de  

nosaltres lur natural influència,12 puix los nostres peccats merexen haver majors 

turments que los suplicis que·ls miserables dampnats senten; y malaltia, mort, 

carçre,13 infern y totes les penes de aquest món y de l’altre són coses laugeres 

considerada14 la gravitat de nostres iniquitats e culpes; e axí és mester,15 gloriosa 

senyora, que la vostra pietat nos socórrega, y que a les malalties de [n]ostres sperits 
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de la abundant apothecaria de vostra misericòrdia doneu16 complida medecina,17 

que millor fóra que no fóssem nats que ésser pobres de gràcia davant tanta riquea.18 

La terr[a] [93v] és riqua de la preciosa sanch de l’anyell sens màcula, fill vostre; lo 

fust de la creu, la lança, los claus, són untats de les gotes de aquella; nosaltres, qui 

som creats a la sua semblança, per qui s’és feta aquesta tan gran despesa, no siam 

estèrils de la granea19 de la sua amor sancta.20 Impetraunos de la sua magestat 

perdó de nostres errades obres, vós, qui dels miserables peccadors sou gloriosa 

advocada, y digau-nos, reyna de misericòrdia, lo que la fragilitat de la nostra 

pecadora vista no ha gosat veure; digau-nos tots los misteris de la dolorosa passió 

del vostre benaventurat fill, perquè hoint tan21 doloroses noves lo nostre fret y 

aflaquit cor en les calentes aygües de abundoses làgrimes s’escalfe». 

E axí,22 aprés que los penidents apòstols tan alta supplicació hagueren 

explicada, la reyna de parahís23 ab les claus de encesa caritat obrí la sua sancta 

boca formant semblant resposta: «Aprés que vosaltres, estimats fills meus, trists, 

desaconsolats y plorosos de l’ort hon fon mon fill ligat y pres24 vos apartàreu,25 los 

inichs juehus, com a lops rabiosos, portaren lo verdader anyell sens màcula ligat ab 

una grosa cadena per lo torrent de Cedron a la posada de Annà, complint aquella 

santa escriptura: ‘De torrente in via bibit’,xcvi y, aprés que davant lo president Annà 

fon examinat de la sua sancta doctrina, ab grans vituperis, escarns y despits, ab la 

reverent cara d’escupines26 y de fanch27 sullada, a Cayfàs [94r] y, aprés, a la posada 

de Pilat lo portaren, envelant28 aquella luminosa cara que los seus antichs pares y 

profetes ab grans sospirs havien desijat veure. Mirant-lo yo axí vituperat,  

escabellonat y escarnit, ab adolorida29 veu li diguí: «O, fill e senyor! O, lum de la 

mia plorosa vista! O, especial goig de la mia entrestida pensa! Com estau ligat y 

pres vós, qui haveu soltat30 a31 molts de les mans de l’enemich diable? Quals són 
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estades les mans tan atrevides32 que sens alguna rahó han omplit de amarga tristor 

la vostra sanctíssima ànima? O, fill e senyor! Per què comportau ésser jutgat per 

inichs jutges,33 vós qui sou lo verdader jutge? Qui pot mirar los vostres cruels 

improperis34 que en mar de amarch plor nos banye, manifestant a la part defora la 

gran dolor que dins lo ennegrit cor està cuberta?» A les quals paraules lo humil y 

mansuet senyor no volgué en alguna manera respondre. Mas35 Pilat, conexent la 

puritat e innocència de mon fill, per satisfer a la verinosa malícia dels inichs 

juheus, pensant en aquella manera poder-li estalviar la vida, lo féu cruelment açotar 

y batre. Estava ligat a una columpna de marbre lo rey de glòria, comportant ab gran 

humilitat y paciència los cruels açots y ferides, que de la planta del peu fins a la 

sumitat del cap no tenia alguna part sancera. Y, tan36 gran temps l’açotaren que los 

ministres de açotar-lo y los presidents de mirar-lo se cansaren, que aquell qui era lo 

més bell de tots los hòmens, era37 fet leig per38 mul[94r]tiplicades ferides, complint 

aquell parlar del profeta Ysaÿes: ‘Non est ei species neque decor’,xcvii lo que fon 

figurat per Job, al qual Sathanàs tan cruelment ferí que del cap fins als peus estava 

ple de úlceres. Mirant los sancts àngels que la reverent persona de mon fill39 estava 

de abundosa sanch vestida, digueren aquell parlar del mateix profeta: ‘Quare 

rubeum est indumentum tuum et vestimentum sicut calcancium in torculari?’xcviii. 

Desligat aprés de la columpna, per escarnir la sua real majestat, una roba 

de porpra li vestiren, posant-li sobre lo sacratíssim40 cap de agudes spines cruel 

corona y, donant-li en la mà una canya en loc de real ceptre, se41 agenollaven en 

terra escarnint-lo, dient: ‘Ave, rex judeorum’42;xcix y, prenint43 aprés44 de la sua 

sagrada mà la canya, cruelment45 lo preciós cap li ferien, perquè les agudes espines 

de la corona fins a la profunditat del cervel travessassen. Plorava per la dolor de tan 

cruels penes lo benigne46 senyor, perquè ab les precioses aygües de les sues 

làgrimes cancellàs lo contracte de mort que era scrit en lo infernal registre, y encara 
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perquè en la gran mar de tan amargues47 làgrimes navegàs la nau de la cathòlica 

Sgleya48 passant los devots peregrins a la ciutat de Jerusalem superna. 

Y perquè Pilat creya que mirant los inichs juheus axí maltractat, açotat y 

sanganós a mon fill, a pietat e compassió se mourien, lo féu exir de la cambra 

mostrant-lo a tot lo poble;49 mas tan gran era la sua malícia que digueren que no li 

bastaven aquelles penes, mas que en creu clavat sentís mort dolorosa. 

Hoïnt lo miserable Pilat los crits [95r] de l’enverinat poble, donà diffinitiva 

sentència contra mon fill: que fos clavat y mort en l’arbre de la creu sancta. Y 

donada tan cruel e iniqua sentència, lo venerable fust de la creu sobre·ls seus 

delicats50 muscles li posaren, complint aquella profecia de Ysaÿes:51 ‘Cuius 

principatius super humerum52 eius’.c Portava mon fill la creu axí com lo rey lo 

ceptre, axí com a vencedor la bandera de la sua gloriosa victòria, axí com a doctor 

portava lo canalobre de la sancta creu en lo qual havia d’ésser posada la candela de 

la sua maravellosa doctrina. E, axí com lo sacerdot quant volia entrar en lo Sancta 

Sanctorum portava la clau sobre·ls muscles, axí lo verdader sacerdot, mon fill, 

volent obrir la porta de parahís,53 la clau de la sancta creu sobre·ls cansats muscles 

portava; y ab lo fexuch pes de la creu tan pesada lo portaren fora los murs de la 

ciutat de Jherusalem al gran mont de Calvari, donant-li, en loch de aromàtich vi, fel 

e vinagre a beure, per complir aquella sancta scriptura ‘Dederunt in escam meam 

fel et in siti mea potaverunt me aceto’.ci Despullaren-lo aprés ab intensa dolor, 

renovant en lo seu preciós cors aquelles cruels ferides que ab tan multiplicats açots 

li havien donades, y axí despullat y nu sobre lo dur lit de la creu que en la dura 

terra estava estesa lo estengueren, estirant ab cordes los delicats braços e cames 

perquè als forats de la creu aplegassen, y tan cruelment lo estiraren que totes les 

juntes del preciós cors desjuntaren, complint aquella profecia: 

[95v]‘Dinumeraverunt omnia ossa mea’.cii Y volgué ésser axí desjuntat y estés per 

demostrar que tot lo verdader cristià54 deu estend re tots los membres en servir55 de 

la magestat divina: les mans en dar almoynes y altres obres pies, los peus en 
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caminar visitant56 los encarcerats y pobres, los genolls inclinant-los57 a oracions 

devotes, e totes les altres parts del cos58 en sancts e bons exercicis estendre. E axí, 

estirades les carns sangonoses, ab grosos claus los sagrats peus e mans li clavaren, 

alçant aprés en alt la creu perquè la sua vergonyosa mort per tots manifestament fos 

mirada. E perquè lo primer home allargant la mà al vedat arbre de la dampnació 

humana ab l’infernat59 dimoni fermà lo contracte, volgué aquest segon adam 

allargant la mà a l’arbre de la sancta creu cancel·lar60 aquell contracte per libertar a 

l’humanal linatge; y, en lo alçar de la gloriosa creu rius de abundosa sanch del 

sacratíssim cors de mon fill devallaren, perquè totes les nafres de les mans y dels 

peus ab lo gran pes del turmentat cors s’esquinçaren. 

Estava crucifficat enmig de dos famosos ladres, dels quals la hu de la part 

dreta morí verdader penident, y l’altre de la esquerra en la sua iniqua pertinàcia finí 

los seus miserables dies, significant que en lo dia del general juhí a la sua dreta part 

estaran los salvats, y a la part esquerra los trists dampnats ennegrits de les sues 

vergonyoses culpes. Y fon tan gran61 la fe del sant ladre que ni la temor dels 

maleyts juheus, qui entorn [96r] li estaven, ni la dolor de la sua pròpia pena, ni 

veure la reverent presona62 de mon fill Jesús tan vituperada y escarnida, ni la fuyta 

y63 negació de vosaltres, dexebles y64 apòstols, jamés de la confessió de la sancta fe 

cathòlica lo pogueren retraure. 

Toquava lo gloriós espòs, rey de glòria, a la porta de la sua esposa, natura 

humana, dient set glorioses paraules, les quals, hoïdes per mi, diguí en presona65 de 

tota la Sgleya:66 ‘Audita est mihi vox dilecti, mei ad hostium pulsantis’,ciii car hoý la 

veu del meu gloriós fill dient a natura humana que obrís les tenebroses portes de 

infidelitat tanquades ab les baldes de antigues cerimònies, y que l’acollís per fe, 

puix per la sua gran amor era devallat del cel en la terra y era estat per tota aquella 

congoxosa67 nit en continuades penes; y que prengués del fruyt de la sua passió 

dolorosa; y que, obrint aquelles escures portes, se manifestaria la cathòlica Sglésia, 
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que davall68 les escures cerimònies estava amagada. Y, aprés de haver tocat en 

aquelles sagellades portes, tocà per estrema dolor a la finestra de la mia entrestida 

ànima y, sentint yo tan dolorós tocar, diguí aquelles paraules de Salamó: ‘Surrexi, 

ut aperirem dilecto meo et manus mee destillaverunt mirram et digiti mei pleni 

fuerunt mirra probatissima’,civ que la passió del meu gloriós fill tan gran impressió 

féu en la mia sagrada ànima que fon feta axí com a font de mirra per la 

sobreabundant amargor de la trista passió del meu fill sacratíssim. E los cruels 

juheus, per ajustar ma[96v]jor pena a les grans penes que lo meu turmentat fill 

sentia, dient-li vituperoses blasfèmies les sues sanctes vestidures se partiren, 

complint aquella sancta69 profecia: ‘Diviserunt sibi vestimenta meam70 et super 

vestem meam miserunt sortem’,cv que en la vella ley lo menjar de l’anyell pascual, 

no cuyt en aygua, mas rostit, significava que sens alguna aygua de compassió ni de 

làgrimes ab foch de dolor intensa l’anyell sens màcula, fill meu, turmentarien. 

Ploraven tots los seus amichs y devots, y senyaladament Magdalena, que 

ab trists sospirs, fonts de amargues làgrimes, dels seus plorants ulls corrien. E axí, 

estava mon fill com a senyor y jutge aseyt71 en la cadira de la creu sancta; estava 

com a sacerdot ab les mans y braços estesos, offerint la hòstia de la sua carn 

preciosa per los miserables peccadors sobre l’altar de la creu gloriosa; estava com a 

verdader mestre en alt posat pricant72 exemples de verdadera paciència. Y axí 

crucificat parlà set vegades, entre les quals parlà una vegada ab mi, estimada mare 

sua, dient: ‘Mulier, ecce filius tuus’,cvi les quals paraules axí lo meu entrestit cor 

travessaven que major abundància de làgrimes a la mia plorosa vida portar 

pogueren. Pensau, donchs, devots e amats fills meus, de quanta tristor la mia 

turmentada ànima fon cuberta, quant gran dolor lo meu penat cor esquinçava, 

mirant que per mon fill natural hun fill estrany me convenia pendre. 

Y de hora de sexta fins a hora de nona escures tenebres tota la universal 

terra co[97r]briren, puix la vida de mon fill, verdader sol de justícia, s’eclipsava,73 

que lo material Sol, tenint compassió de son creador, amagà los raigs de la sua 

luminosa claredat, no podent mirar de son senyor la mort vergonyosa, complint 

aquella profecia de Amos: ‘Occidet sol in meridie et tenebrescere faciam terram in 

die luminis’.cvii Y perquè sedegava mon fill granment la salut de l’humanal linatge, 

y perquè tot lo seu preciós cors tenia desecat per la molta sanch que havia 
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escampada, dix sciciocviii demanant a beure; mas74 los malignes juheus, per mostrar 

la gran amargor de la sua perversa voluntat y per més aumentar de mon fill les 

multiplicades penes, en una sponja fel y vinagre li donaren, de manera que la vinya 

judayca per mon fill Déu plantada, que devia donar saborós vi, ha donat fel y 

vinagre. 

Y perquè ja era acabada tota la obra de la redempció humana y tot lo que 

de la sua mort e passió havien scrit los sancts profetes, y75 eren76 acabades totes les 

penes, les dolors y fatigues que en aquest treballós món havia de pendre, dix: 

‘Consummatum est’.cix A hora de nona, acostant-se al darrer terme de la mort, ab 

alta y plorosa veu dix: ‘Pater, in manus tuas commendo spiritum meum’.cx Y dites 

aquestes paraules, inclinant lo cap, donà l’esperit al seu etern pare y, en aquella 

hora que lo primer Adam peccà, lo segon Adam spirà, y en aquella hora que per lo 

peccat del primer Adam foren les portes de parahís77 tanquades, en aquella 

mateixa78 hora, morint lo segon Adam, foren de parahís ubertes les portes.79 

Y [97v] haveu a saber, fills meus, que entre totes les cruels penes de mon 

fill aquesta de la mort fon la més terrible y dolorosa, per la natural inclinació dels 

cors a l’ànima, y lo mestre de veritat, fill meu, mostrà a tots los fels cristians 

exemple de intrínseca80 devoció, que en la hora de la mort devem posar en Déu tota 

la sua sperança y acomanar l’esperit en les sues mans precioses. A la plorosa veu 

del qual lo vel del temple s’esquinçà, significant que los secrets misteris dels 

sacraments de la ley que fins en aquella hora foren stats velats y cuberts eren fets 

manifests y palesos; y la terra féu espantable81 terratrèmol, senyalant que no volia 

ésser calcigada per la perversa generació judayca. Mirant tan grans senyals 

Centurió y los altres qui ab ell eren, confessant la sancta fe cathòlica digueren: 

‘Vere filius Dei erat iste’.cxi 

Acompanyaren a mi, desaconsolada82 mare, en la deserta soledat que de 

mon fill tenia Johan, Magdalena, les dos amades germanes mies, Maria Cleofé e 

Maria Salomé, e moltes altres devotes dones que de Galilea lo havien seguit per 

hoir la sua maravellosa doctrina, les quals ab grans sanglots, plors y sospirs la cruel 
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mort y passió de son Déu y senyor ploraren. Mirau, donchs, ab los ulls de vostra 

entrestida pensa, devots fills meus, què devia fer yo, dolorosa mare, tenint la mia 

ànima de coltell de estrema83 dolor travessada. Plorava yo al peu de la creu 

gloriosa, lavant ab tan amargues aygües la mia cara que de la preciosa sanch de 

mon fill estava tenyida, plorant ab entre[98r]stida84 dolor al peu de la creu sancta y 

contemplant en mon fill, nafrat, batut, vituperat y mort enmig de dos famosos 

ladres. Tan granment plorava que, per a contemplar lo seu preciós cors, ab les mies 

mans l’abundosa aygua dels meus plorants ulls apartava. 

Essent yo en aquest85 dolorós plor, arribà de la ciutat de Jherusalem molta 

gent de cavall perquè dels crucificats trenquassen les cames. E axí, mirant que86 los 

ladres vivien, los trencaren les cames, y no ha mon fill, que ja era mort, complint 

aquella profecia: ‘Os non comminuetis ex eo’.cxii Mas perquè fossen certs de la sua 

dolorosa mort,87 hun cavaller nomenat Longícxiii ab cruel colp de lança nafrà lo 

costat dret de mon fill, brollant abundosa sanch y aygua,cxiv lo qual colp encara que 

no·l sentís mon fill, que ja no vivia, sentí’l yo, entrestida mare, puix la mia penada 

ànima dins lo cors mort de aquell penosament vivia. E axí, ab lo colp de la lança, 

tingué en lo seu preciós cors cinch principals nafres per rembre los cinch senys 

corporals de l’humanal linatge, que per lo inich diable eren cativats y presos. Y són 

estades aquelles cinch precioses nafres cinch delitoses finestres per les quals se 

poden veure les entramenes de la sua gran misericòrdia y lo gran sagrament de la 

sua pietat inefable. 

Hora de vespres essent yo ab ansiosa pensa com desclavaria lo cors mort 

del rey de glòria per donar-li digne sepultura, arribaren dos virtuosos hòmens, 

Joseph Abarimatia e Nicodemus, los quals, esforçats per la virtut de la 

precio[98v]sa sanch de mon fill, al mont de Calvari arribaren y, agenollats en terra 

fent devota adoració,88 ab entrestida y reverent continença lo desclavaren, posant-lo 

en l’estrado de les mies doloroses faldes, mirant-li yo lo preciós cap travessat per 

les agudes spines de la corona, la barba pelada, la reverent cara sullada d’escopines 

y tot89 lo sanct cors nafrat de innumerables ferides. Tan90 tristament plorava que, ab 

les amargues aygües que de les fonts dels meus ulls devallaven, les sangonoses 
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nafres de aquell lavar li91 podia92; mas,93 tenint los devots Joseph y Nicodemus 

dolorosa compassió dels meus plors y doloroses llamentacions, me supplicaren que 

cessàs de tan94 entrestit plànyer, perquè en la venerable sepultura entenguéssen.95 E 

axí a mi, encara que fos enuig partir-lo dels meus treballats braços, lo dexí, perquè 

les96 blanques teles que portaven lo mortallassen. E aprés, tenint yo lo sagrat cap de 

mon fill, Magdalena los peus, prop los quals havia trobat de sos peccats 

misericòrdia, y los altres, les altres parts del cors sacratíssim, ab dolorosos plors y 

sospirs al sanct sepulcre lo portaren [sic]. Y havent deixat97 tan rich tresor soterrat 

en la dura terra, acompanyada de moltes devotes presones98 só tornada en aquesta 

posada, esperant ab seguretat fermetat de mon fill la resurecció gloriosa. 

E axí, estau alegres,99 amats y devots fills meus, que la dolça pietat de mon 

fill, que ab tan gran plenitut de caritat ha pregat per aquells qui [99r] tan cruel mort 

y passió li han donada dient: «Pater, ignosce illis, qui[a] nesciunt quid faciunt»,cxv 

vos perdonarà liberalment, puix en abundants aygües de làgrimes haveu la vostra 

culpa lavada. Y siau certs, fills meus, que lo gloriós fènix, mon fill,100 qui per 

atényer mort dolorosa batent les ales de la sua dreta voluntat ha encés lo foch de 

caritat ab la lenya de la creu sancta, resucitarà demà que serà diumenge. Y per 

alegria de tan101 alegra resurrecció, sonant l’arpa del profeta David poreu cantar: 

‘Hec dies quam fecit Dominus exultemus et letemur in ea’».cxvi 

Acabades tan glorioses paraules per la reyna de parahís,102 restaren 

granment aconsolats los apòstols y dexebles, y perquè en aquell disapte en ella sola 

la lum de la christiana103 fe romàs encesa, en la setmana sancta, en los dies104 dels 

faç105 [sic], totes les lums apagades, una candela roman en les escures tenebres 

encesa, figurant la sacratíssima verge Maria, la fe de la qual jamés per algun 

fortunal vent de passió e congoxes106 pogué ésser apagada. Per la qual rahó la 
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sancta mare Sgleya107 li atribuheix e li assigna lo disapte; y encara perquè en aquell 

mateix disapte ella dolorosament plorà, suplint al dol e plant que lo món era tengut 

fer per aquella mort tan lega que lo seu gloriós fill, per amor dels peccadors, havia 

soferta;108 y encara li atribuheix lo disapte com a dia special d’ella, perquè en 

semblants dies ha procurades y procura innumerables gràcies a moltes [99v] 

presones109 que a ella, mare de pietat e misericòrdia, recorren. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, tremuntana inmoble y dels navegants 

luminosa estela! Guiau per la mar de aquesta treballosa vida la fràgil fusta de la 

mia pensa moguda per lo terrible vent de vana supèrbia, y guardau-me dels 

perillosos esculls de temptacions y de les ones de tribulacions y congoxes110 perquè 

delliure de tan gran tempestat puga sorgir en lo port de la ciutat de glòria. Donau-

me sentiment de aquelles dolors, plors y sospirs que per absència del vostre gloriós 

fill sentís en lo sanct cenacle perquè mereixca111 yo haver part en lo mèrit de la sua 

mort e passió sancta, y supplicau-lo, senyora gloriosa, per aquell gran goig que 

presentà als sancts pares qui112 estaven en lo trist lim quant veren la sua 

benaventurada ànima, que·m vulla deliurar de l’scur carçre113 y presó de ennegrides 

culpes hon la mia ànima està ligada y presa. Amén. 

 

Miracle 

Tan follament hun malvat jove cobejava la bellea114 de una parenta sua que 

en la posada de son pare estava, que delliberà hun jorn per força la guardada 

virginitat de aquella rompre. Sobrevenint en aquest leig y abominable acte hun seu 

germà, lo représ ab furioses paraules, mas115 lo inich116 jove, confús de tan enorme 

vergonya, lo matà ab hun punyal que portava. Mirant lo adolorit pare lo crim tan 

detestable y sa[100r]bent la occasió de mort tan perversa, deseretà lo cruel fill que, 
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fugitiu, per lo món descaminat anava. Sabent117 lo maleyt fill que son pare lo 

deseretava, arribant una nit a la ciutat pròpia ab cruels colps d’espasa matà lo seu 

verdader pare.  

Esdevench-se quatre anys aprés que, hoint en una església de hun 

sermonador aquelles paraules del profeta Ezechies118 dient en presona119 de 

Jesús,120 salvador nostre: ‘qualsevol hora que lo peccador ab dolorosa contricció 

plorarà sos peccats, no·n recorde jamés de les sues iniquitats e culpes’, axí al 

peccador jove mogueren aquelles sanctes e misericordioses paraules que delliberà 

als peus del confesor ab121 aygües de plor122 lavar la sua abominable culpa. 

Confessat lo penident jove, agenollà’s davant l’altar de la gloriosa verge Maria, 

invocant ab piadosa exclamació la sua magestat que axí com ella, reyna de 

misericòrdia, havia aconsolat lo disapte sanct123 als sancts apòstols y·ls impetrà 

vènia y perdó de haver lo divendres sanct la christiana fe perduda, lo volgués 

aconsolar impetrant-li del seu benaventurat fill vènia y perdó de haver mort124 son 

germà y son pare. Tornant a dir moltes vegades ab dolorosos plors a la sacratíssima 

verge Maria les sobredites paraules, tan tristament del seu peccat se dolia que li 

esclatà lo cor, morint davant l’altar hon125 agenollat126 estava.  

Mirant lo confessor la mort de aquest penident jove, tornà a muntar en la 

trona pregant a tot lo poble que per l’ànima de aquell mort pregassen. Essent tots 

en aquesta oració y pregària, aparegué una coloma blanca [100v] volant per la 

església portant en lo bech hun paper escrit, lo qual dixà127 caure davant lo prevere 

qui al jove mort128 confessat havia; y deyen les letres que la reyna de parahís,129 

mare de misericòrdia, li havia impetrat de son fill perdó y vènia per la gran devoció 

que aquest contínuament li havia tenguda y per haver ab tan doloroses130 làgrimes 

plorada la sua abominable culpa, per hon los131 de aquella esgleya,132 loant y 
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magnificant la reyna de misericòrdia, en honorosa sepultura lo cors mort del 

penident jove soterraren. 

 

Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la resurrecció del seu gloriós fill. 

Ca.1 XXVI 

Acabades les doloroses obsèquies y posat lo preciós2 cors del rey de glòria 

en lo sagellat sepulcre, tornada a la sua posada la reyna de misericòrdia, tornaren al 

moniment Maria Magdalena, Maria Jacobí e Salomé, portant engüents3 de preciosa 

olor perquè lo cors mort de Jesús untar poguesen. Mas4 la gloriosa verge Maria, 

essent certa de la resurrecció del seu fill gloriós, no·s volgué partir del sanct 

cenacle on5 aposentada estava, dient aquelles paraules de l’Eclesiastés (III 

capitulo): ‘Vadam ad montem mirre et ad collem turris’,cxvii que per la muntanya de 

la mirra és entesa l’amarga6 compassió que de la mort del seu benaventurat fill 

tenia, y per lo coll de l’encens és entesa la fragància de la resurrecció que de aquell 

segurament esperava. 

E axí, partides les sanctes [101r] maries, restà ella en la sua posada legint 

en los studis de la sua gran memòria les figures e profecies que la resurrecció del 

seu unigènit fill rahonaven. Contemplava en aquella profecia del gran profeta 

David dient en persona de Jesús, salvador nostre: ‘Ego dormivi et soporatus sum et 

exsurrexi quia Dominus suscepit me’.cxviii Contemplava en aquelles sanctes 

paraules que lo mestre de veritat, Déu e senyor nostre, dix als seus amats dexebles: 

‘Filius, hominis tradetur principibus sacerdotum occident eum et tertia die 

resurget’.cxix Contemplava que Joseph, quant hixqué de la presó essent fet senyor 

de Egipte,cxx figurava la resurrecció del seu7 fill gloriós del carçre8 del sepulcre. 

Contemplava que, axí com lo rey Salamó tanquà hun poll de sturç en hun veixell9 

de vidre y, mirant l’esturç10 al fill tanquat dins en lo vidre volà en lo desert portant 

hun verme11 y, prement12 la sanch de aquell sobre·l vexell, lo rompé donant a son 
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fill libertat complida, axí Jesuchrist, mirant que lo verdader salamó, Déu 

omnipotent, tenia tanquat Adam dins lo vexell13 del lim, volaria en lo desert de 

aquest món portant lo verme14 del seu preciós cors, del qual diu lo psalmista: ‘Ego 

sum vermis et non homo’, y prement-lo en la premsa de la sancta creu, ab la virtut 

de la sua preciosa sanch rompria lo vexell15 del fondo lim delliurant Adam de presó 

tan escura. Contemplava que, axí com Ananias devallà en la fonda cisterna ab una 

verga en la mà per batallar y vençre16 lo leó terrible, axí Jesuchrist, fill seu, 

devallaria en la cisterna del fondo lim ab la verga de la creu gloriosa [101v] per 

batallar y vençre17 al cruel leó rey de supèrbia, hon18 cascú dels sancts pares diria 

les paraules del profeta David: ‘Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata 

sunt’.cxxi Contemplava encara que Samsó, quant fon asetjat per los philisteus, exint 

de la ciutat matà molts dels seus enemichs, figurant que Jesús, salvador nostre, 

asetjat per los inichs juheus en lo tanquat sepulcre, exiria de aquell vencent y 

destrohint los cruels enemichs de natura humana. Y contemplava en moltes altres 

figures e profecies que totes19 la gloriosa resurrecció del seu unigènit fill 

rahonaven. 

Acostant-se aprés de tan devota contemplació lo clar dia del diumenge, per 

alegrar la sua penosa tristícia, desijant veure lo seu gloriós fill resuscitat deya 

aquelles paraules del psalmista: «‘Exsurge quere obdormis Domine, quere avertis 

faciem tuam ame’. Levau, levau, fill e senyor meu, del dur lit del sepulcre, no·m 

vullau tenir amagada la vostra luminosa cara! Hajau pietat e compassió de la mia 

gran tribulació e misèria! Levau, senyor, ajudau per la virtut de la vostra divinitat al 

vostre elet poble y remeu-lo de tan inich cativeri per la virtut del vostre sant nom 

resuscitant de mort a vida! » Y acabades aquestes piadoses paraules, dix aquell 

parlar del profeta David: «‘Exsurge gloria mea, exsurge psalterium et cythara’! cxxii 

Levau de la sagellada tomba, fill et gloria mia! Levau, psalteri et cythara mia, que 

ja la mia entrestida ànima no pot més avant sofferir lo gran treball de vostra 

enujosa absència!». 

Les quals paraules per lo benaventurat fill hoïdes, [102r] respòs ab veu del 

gloriós psalmista: «‘Exsurgam diluculo’! Yo·m levaré tantost, senyora y mare 
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mia!20 Yo·m levaré de la tanquada fossa complint les sanctes profecies y ab 

maravellós triumpho vos aparexeré alegrant la vostra dolor trista!».  

Y, essent en aquest devot rahonament, li aparegué, levant-se al tercer dia 

del sepulcre, aprés de tan dolorosa posta, lo clar sol de justícia, bandejant de la 

entrestida pensa de la congoxada mare los grans núvols de tristícia que espesa pluja 

de làgrimes21 dels seus adolorits ulls feyen22 ploure, serenant ab la sua alegra 

presència la sua per estrema tristor enfosquida ànima. Y, vestit ab maravelloses 

vestidures de glòria, ab la cara affable y alegra, entrant per la cambra li dix: «Salve, 

sancta parens!».cxxiii 

Qui porà rahonar ab quin goig, ab quin delit e consolació alegra la plorosa 

mare se levà per adorar y contemplar del seu gloriós fill la maravellosa bellea?23 

Mirant-lo ab lo cors inmortal e inpacible, tenint totes les venes plenes de aquella 

sanch preciosa que·n lo mont de Calvari per redempció de vosaltres,24 catius 

miserables, havia escampada. Mirava aquelles cinch preciosíssimes25 plagues que 

ab raigs més clars que·l Sol maravellosament resplandien, demanant-li ab piadoses 

paraules si la estrema dolor de aquelles cruels nafres li era passada. Mirava lo 

sagrat cors de aquell ésser la més bella obra que Déu omnipotent hagués jamés 

obrada, per hon veya verifficar aquella sancta profecia del gran profeta [102v] 

David: ‘Speciosus forma pre filiis hominum’,cxxiv volent dir que lo cors sacratíssim 

de Jesús, salvador nostre, era la pus bella forma de home que jamés fos per lo 

universal creador formada. E, axí mateix, mirava verifficada aquella sancta26 

profecia de Ezechiel: ‘Omne lignum paradisi non est comparatum pulchritudini 

eius’,cxxv volent dir que en tot lo benaventurat ort de parahís27 no y ha algun cors 

tan bell com lo de Jesús, salvador nostre. E axí, mirant que la trista e dolorosa mort 

de son fill era en vida inmortal cambiada, y los vituperis, escarns28 e improperis per 

qui ella estava plorosa eren cambiats en goig de incomparable glòria, dix aquelles 

paraules del psalmista: ‘Convertisti planctum meum in gaudium mihi’.cxxvi E axí, 

alegrada per la dolça presència del seu gloriós fill, a tots los fels christians a gran 

goig y alegria convidà dient: ‘Hec est29 dies quam fecit Dominus exultemus et 
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letemur in ea’.cxxvii Y per alegria de tan gloriosa resurrecció naixqué lo Sol tres 

hores ans del que acostumava, tornant-nos aquelles tres hores que era estat eclipsat 

y escur lo divendres sanct per la mort de son creador tan dolorosa. 

Volgué lo inmortal senyor primer aparéxer a la sua adolorida mare, perquè 

era molta rahó que aquella que de la sua mort e passió major dolor tenia pus prest 

devia ésser per la sua gloriosa resurecció alegrada, y aquell que havia manat honrar 

pare y mare devia honrar a sa mare aparexent-li30 primer que a nengú de tots los 

altres deixebles. Cal[103r]len los sagrats evangelistes aquesta apparició ta[n] 

solempne perquè estimaven verit[a]t tan certa no freturava que fos escrita; y encara 

perquè tenien per cosa imposible poder complidament escriure aquells goigs 

inefables de consolacions excelses que entre la mare y lo fill en tan alegra aparició 

passaren; y encara perquè testificant ells la veritat de la resurecció no volien portar 

la mare en testimoni. 

Sigueren-se la mare y lo fill resuscitat rahonant de la mort, turment, dolors 

y penes passades, hon ab alegra continença lo inmortal Senyor lo que havia fet en 

aquells tres passats dies y com havia delliurat lo seu amat poble de la escura y trista 

presó de les infernals tenebres en semblant manera rahonava: «Senyora y mare 

mia, puix ab lo tresor de la mia sanch preciosa haguí pagat en la taula del cambi de 

la creu sancta lo rescat de natura humana, y yo, qui só leó del trib31 de Judà, ab la 

mia divina32 potència haguí en lo mont de Calvari vençut lo gran drach rey de 

supèrbia, devallí en los inferns manant obrir les tanquades portes de presó tan 

escura perquè entràs en aquella yo, qui só rey de glòria. Y acostant-se la mia 

resplandor en tan enfosquides tenebres, de continent lo pare de natura humana, 

Adam, se alegrà dient: “Aquesta gran claredat del verdader sol de justícia és quins 

ha promés ab los seus gloriosos raigs il· luminar la nostra entrestida fosca”. Parlà 

aprés Ysaÿes e dix: “De aquesta gloriosa [103v] lum yo n’havia33 parlat quant en lo 

món vivia dient ‘Populus gencium, qui ambulat in tenebris videt34 lucem 

magnam’”. cxxviii Y, callant Ysaÿes, no tardà lo antich Simeon en semblant manera 

respondre: “Alegra-vos,35 amichs meus, que yo he tengut en los meus braços al 

nostre redemptor en lo temple, y só36 devallat ací37 a vosaltres denunciant-vos que 
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no és luny la sua benaventurada venguda”. E axí, essent en aquest rahonament 

Adam y tots los altres patriarches y profetes, ab sforçada veu diguí: ‘Atollite portas 

principes vestras’.cxxix Y l’infernat38 Lucifer, havent la mia veu hoïda, demanà ab 

temerosa por qui era aquest rey de glòria qui en tan tenebrosos regnes davallava,39 

al qual los elets presos en semblant manera respongueren: “O, sens pietat cruel e 

superbo enemich, aquest és lo rey dels reys, senyor fort y poderós qui en la batalla 

de la sua mort ha de tu gloriosa victòria atesa”. Tornà altra vegada lo temerós 

enemich a demanar qui és aquest rey de glòria, al qual per los mateixos40 presos 

fon respost: “Aquest és aquell rey que ab la virtut de la sua paciència en l’arbre de 

la sancta creu obrada la tua superba potència ha vençuda”. E axí, essent ells en 

aquestes rahons, la mia sanctíssima ànima de maravellosa lum de divinitat 

il· lustrada obrí les sagellades portes de la ciutat de tenebres trenquant los grossos 

forrellats y baldes que la tanquaven. Y, ligada l’antiga serp verinosa, me acostí al 

trist carçre41 on los antichs pares penosament penaven, als quals manifestant [104r] 

la mia divina presència en aquell entristit loch, los fiu benaventurada glòria atényer. 

Y, de continent com me veren, ab alegre goig me adoraren dient semblants 

paraules: “O, refugi y esperança nostra, qui ans que los cels ni la terra haguésseu 

formada éreu verdader Déu! Si vós, Senyor, no·ns haguésseu hagut mercé, 

contínuament les nostres catives ànimes foren en tan cruels e forts presons 

detengudes. Beneyt y lohat siau vós, Senyor, qui en nom del Senyor veniu en tan 

escures tenebres donant-nos lum de claredat eterna, y vós, anyell sens màcula, 

havent-nos lavats ab la vostra sanch preciosa, nos voleu muntar de aquest fondo 

lach de misèria a les cadires del celestial imperi”. Aquestes y moltes altres devotes 

paraules los sancts catius y presos agenollats als meus sagrats peus rahonaven. E 

axí, senyora y mare mia,42 puix en lo món vivint y morint la mia gran potència he 

mostrada, volguí devallar en los trists inferns perquè, visitant e il·luminant los 

bons, se espantassen de mi y tremolassen les grans esquadres del príncep de 

tenebres y delliuràs de la regió de la ombra de la mort los antichs pares del Vell 

Testament, los quals ara he portats ací ab mi perquè les mans de vós, alta reyna de 

parahís,43 besar puguen, fent-vos gràcies dels grans beneficis que de vostra alta 

magestat han rebut essent de lur redempció ajudadora». 

Acabat per lo triumphant y benaventurat Senyor tan alt rahonament, tots 
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los sancts patriarches y profetes, cantant [104v] aquella maravellosa antífena: 

‘Regina celi letare aleluya’,cxxx anaren a besar de hu en hu les mans sacratíssimes 

de aquesta mare beneyta, la qual estava de maravellosa glòria vestida mirant que lo 

poderós príncep dels prínceps, fill seu, a qui los inichs jueus havien desonrat, 

vituperat y mort, li era present fet inmortal ab tan solempne y maravellós triumpho. 

Y mirava enrequit y noble aquell gloriós mantó que de la sua44 pura lana havia 

texit, lo qual tres dies abans lo havia vist squinçat, miserable y pobre en l’arbre de 

la creu sacratíssima. 

És forma de benviure per a nosaltres, peccadors miserables, aquesta 

resurrecció gloriosa en la qual nostre senyor Déu deixà les dolors, treballs y 

misèries de aquesta present vida, transportant-se en novedat de incomparable 

glòria, mostrant que, si·ns despullam la mort de nostres peccats terribles, 

resuscitant vestrem45 lo cors de la vida de la eterna benaventura.46 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria! Per aquell strem goig que sentís quant miràs 

lo vostre gloriós fill resuscitat y fora del sepulcre vos suplique, senyora,47 que·m 

façau resuscitar ab lo preciós alquermes48 de vostra misericòrdia la mia peccadora 

ànima, que en lo pudent sepulcre del meu cors per vils peccats està morta; y 

desligau-me de la mortalla de les mies terribles culpes per confessió verdadera, 

perquè desligat de tan forts ligams per49 lo camí de virtuosa vida sanctament 

acamine;50 y feu-me51 [105r] contínuament obrar tan virtuoses obres, que per mijà 

de aquelles puga lo meu cors en lo dia del final juhí resucitar per a muntar [a]b los 

elets en les alegres sales de la eterna52 glòria. Amén. 

 

Miracle 

Hun jove granment devot de la sacratíssima verge Maria, tenint molt bella 
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veu cantava sovint aquella gloriosa antífena53 ‘Regina celi letare alleluya’, a honor 

y reverència de aquell inefable goig que la reyna de parahís54 sentí de la resurrecció 

del seu fill sacratíssim. 

Hun inich juheu, qui en lo vehinat del jove estava, tan gran ira e malícia li 

tenia per occasió de la cançó que cantava que delliberà matar-lo; e axí, passant hun 

jorn lo jove per hun ort que lo juheu prop los murs de la ciutat tenia, fon pregat que 

cantàs, lo qual ab alegra voluntat cantà: ‘Regina celi letare alleluya’. Acabada tan 

gloriosa cançó, lo juheu, ab hun punyal que tenia, lo matà, soterrant lo cors mort en 

hun requó de la casa. 

La mare del jove, no sabent la mort tan desastrada, ab entrestit plor 

contínuament lo seu estimat fill cercava, mas55 la gloriosa verge Maria, que als seus 

devots tostemps socorre, volgué que, passant hun jorn la mare del jove per aquell 

ort, sentí cantar dins la casa a son fill aquella gloriosa antífena56 que cantar 

acostumava. Hoïda tan dolça veu, l’ansiosa mare anà al governador de la terra 

dient-li lo que hoït havia y, de continent, anant a casa del juheu, lo féu levar y 

[105r] pendre, lo qual, tantost que fon pres atorgà la manera y la causa perquè al 

devot jove mort havia, mostrant lo loch hon soterrat e[s]tava.  

E axí, cavant en aquell loch, trobaren lo jove viu, tenint les nafres 

sangonoses que lo inich juheu li havia donades, lo qual, ab alegra cara, manifestà a 

tot lo poble que la gloriosa verge Maria, per satisfacció de la cançó que en 

reverència sua li cantava, li havia conservat la vida. Hoint lo juheu tan gran 

miracle, ans de anar al suplici volgué ésser cristià demanant lo sanct baptisme. 
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Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la assensió del seu benaventurat 

fill. Capítol 1 XXVII 

Per exalçar a natura humana sient a la dreta part de Déu lo pare y per 

reparar tota2 natura angèlica ab la sua corporal presència, Jesús, salvador nostre, 

complits quaranta jorns de la sua gloriosa resurrecció, acompanyat de la celestial 

cavalleria y de aquella sancta victoriosa eleta companyia dels sancts patriarches y 

profetes, muntà al repòs dels celestials regnes, y ans que en tan excelsa altitut 

muntàs, prenent comiat de la sua beneyta mare com a3 humil y obedient fill, la 

suplicà que volgués dotze anys aturar en la terra perquè ab lo govern de singular 

gràcia regís la nau de la sancta fe cathòlica per lo vent de l’Esperit Sanct moguda, 

en la qual, qui sanctament navega, surgirà en lo port de la ciutat de glòria. 

Hoïnt la benaventurada mare que son fill, Déu y senyor nostre, a la 

triun[106r]fant benaventura4 dels cels muntar volia, lo supplicà que ensemps ab ell 

consentís que muntàs perquè no perdés la gloriosa vista de la sua corporal 

presència, a la qual lo benaventurat fill en semblant manera féu resposta: «O, dolça 

mare mia y de la mia peregrinació diligent administradora, participant 

contínuament en les mies doloroses penes, que ara darrerament5 sou estada per 

compassió estrema6 en lo mont de Calvari ensemps ab mi crucifficada! La filial 

amor requir7 que yo ara, en companyia mia, vos muntàs al repòs de la eterna glòria, 

mas la fretura que aquests amats fills vostres y deixebles8 de vós tendrien9 hi 

contrasta,10 dels quals vos deixe11 consoladora, mare, maestra, reyna y senyora, que 

no poran los pobils òrfens dexebles perseverar en la sancta ley cristiana12 si l’esforç 

y socors de vós, esforçada reyna, los desempara,13 perquè en aquest miserable món 

han de passar turments, treballs, mort y congoxes,14 y tenen contínuament a batallar 

ab15 lo cruel rey dels infernats16 regnes, exalçant per tota l’abitable terra ab los seus 
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victoriosos actes la bandera de la creu gloriosa. Y puix a ells17 és granment enujosa 

y trista l’absència18 de mi, qui·ls só pastor y pare, seran alegrament confortats per 

la dolça presència de vós, qui·ls sou maestra y mare. Comportau, donchs, 

pacientment, senyora y mare mia, restar dotze anys en la terra y que yo munte a la 

excel·lent altitut dels celestials thàlems per seure en triümfant cadira de glòria a la 

dreta part de Déu, lo pare, puix [106r] ab lo bastó de la creu dura he passat lo flum 

Jordà de mort tan dolorosa; que yo tornaré altra vegada per vós perquè allí hon yo 

só siau vós, senyora, y siau eternament ab mi, donant-vos yo de aquella luminosa 

claredat que Déu lo pare a mi, amat fill seu, ha donada, que yo ab fidellíssima 

caritat la us estoge». 

Y dites aquestes paraules recomanà a tots los apòstols y dexebles qui allí 

per la divina voluntat eren ajustats la sua mare sacratíssima, manant-los que la 

servissen, honrassen y amassen com a verdadera mare sua y com a19 trihunfant 

reyna dels cels y de la terra, y com a patrona y regidora de la nau de la cathòlica 

Esgleya.20 E, aprés, girant la sua luminosa vista als antichs pares del Vell 

Testament, los manà que a d’aquella les sagrades mans besassen. E axí, lo gran 

patriarcha Adam, com a pare de tots los hòmens, agenollat davant la deiffica 

presència, en estil de senblant manera21 rahonava: «O, mont de Galahat als 

patriarches delitós y amable! O, vall de humilitat profunda! O, senyora dels cels y 

de la terra! Per la mia abominable culpa en l’ort de parahís22 terrenal comesa fuy 

per la justa ira del vostre inmens fill despullat dels béns de gràcia ,y ab pública 

crida per veu del benaventurat àngel publicada, fuy bandejat de tan noble abitació y 

regne, per hon tota natura humana en aquesta fonda vall de làgrimes és estada per 

temps de cinch milia anys malalta, esperant al gran metge, fill vostre, qui ab lo 

cordial de la sua sanch [107r] preciosa havia de guarir tan antiga malaltia. Per què 

us faç infinides gràcies, filla mia, mare de misericòrdia, puix sou estada la nau que 

del celestial imperi haveu portat en aquesta miserable terra la medecina de les 

antigues nafres, y sou estada ajudadora en rembre a mi y a tots aquests fills meus 

de l’antich carçre hon estàvem presos». 

Acabat per lo gloriós Adam tan dolç rahonament, tots los altres patriarches, 

agenollant-se als sagrats peus de aquesta alta reyna de parahís,23 li besaren la mà 
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ans que ab lo seu benaventurat fill en les altes cadires de glòria a seure muntassen, 

als quals ella, gloriosa senyora, ab gran goig y alegria parlava. Y, aprés que ab 

Adam y ab Eva y24 ab son pare e mare, Joachim e sent·Ana,25 hagué molt parlat 

dient que estiguessen alegres pux26 havien atés la fi de la sua desijada esperança, 

endreçà27 al gran profeta David les sues dolces paraules en semblant manera: «Ara 

és, David, aquella vostra profecia complida quant digués ‘Asscendens in altum, 

captivam duxit captivitatem’,cxxxi que en aquesta gloriosa assensió de mon fill e 

senyor los catius qui estaven en los regnes de tenebres muntau28 ab ell al loch de 

libertat verdadera, y encara és complida aquella altra profecia vostra quant digués 

en altre psalm: ‘Sinagoga popolorum circundabit te et29 propter hoc in altum 

regredere’».cxxxii Y, aprés, dreçà30 les noves al gran profeta Osee dient-li: «També és 

complida aquella vostra profecia, Osee, quant digués: ‘Tu quoquem in sanguine 

testa[107v]menti extracxristi eos de lacu ubi non erat aqua’,cxxxiii que lo meu 

gloriós fill ab lo tresor de la sua sanch preciosa vos ha remut del penós lach de 

misèria hon tristament habitaven». 

E, axí, aquesta benaventurada senyora, ab hun goig que escriure seria 

imposible, parlava ab tots los altres profetes que aquesta gloriosa assenció y libertat 

dels sancts pares havien profetizada. A les quals paraules lo gran rey y profeta 

David, en presona31 de tots los libertats presos, dix: ‘Benedictus Dominus, qui non 

dedit nos in captionem dentibus eorum anima nostra sicut passer erepta est de 

laqueo venantium’,cxxxiv volent dir: «Beneyt sia lo vostre gloriós fill, Déu y senyor 

nostre, qui no·ns ha deixat devorar per les cruels dents dels32 infernats dimonis, 

delliurant les nostres cativades ànimes dels seus enganosos laços!». 

Acabant tan sanct rahonament, ficant lo seu gloriós fill lo genoll en terra, 

se partí de aquella, muntant ab incomparable triumpho al celestial imperi. Y, 

mirant-lo muntar tan33 luminós, tan34 bell y tan35 resplandent, agenollada ab les 

mans en alt plegades, li endreçà36 semblants paraules: «O, poderós rey de glòria, 
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Déu, senyor y fill meu, que de la mia carn vestit muntau als celestials regnes! 

Hajau recort de aquesta humil mare vostra qui en aquesta fonda e miserable vall de 

làgrimes resta sens vós de tot goig e consolació deserta; y recorda-vos37 de aquests 

devots deixebles38 qui39 sens vós, qui·ls sou pare, romanen pobils40 e òrffens!». 

 [108r] Acabades tan piadoses paraules, cantaren una acordada salmòdia 

los sancts àngels, cobrint hun núvol molt clar lo seu gloriós fill que, vencedor de la 

mort, en trihunfal carro de glòria a la ciutat de parahís41 muntava, hon, vençuda per 

la distància e altitut del loch la vista dels òrfens dexebles, sols a la preciosa mare 

era possible ab la affable vista materna acompanyar lo fill fins a la dreta part de 

Déu, lo pare, mirant tota la ciutat de parahís42 de maravellosa claredat ennoblida, la 

qual naxia de la lum de aquella ardent làntia que en lo fust de la creu fon penjada 

per los43 cruels ministres dels prínceps de la Sinagoga. Sentí incomparable goig e 

alegria en aquesta assensió del seu amat fill la benaventurada mare, mirant-lo 

muntar a la sumitat dels cels vestit de aquella roba que dins lo seu verge ventre de 

les sues puríssimes sanchs l’Esperit Sanct li havia texida; y ella restar en la terra 

com a ferma columpna y segur recolze dels edifficis de la cathòlica Església. 

Y aprés de haver adorat aquell sanct loch on eren44 estats los peus del rey 

de glòria, y aprés de haver ab piadoses làgrimes regada aquella sancta terra, tornà 

la benaventurada senyora ab los acomanats dexebles45 en la ciutat de Jherusalem, 

puix mentalment ab lo seu amat fill a la ciutat superna de Jherusalem era muntada, 

hon, de continent, als amats dexebles46 ella, gloriosa maestra, començà a legir una 

profitosa liçó en estil de semblant manera: «Siau atents, amats fills [108v] meus, en 

aquesta alegra assensió del meu gloriós fill al celestial estrado, y de nova y 

contenta alegria vestiu les ànimes vo[st]res, puix la nostra humanitat sobre natura 

angèlica en l’altitut dels cels és altament exalçada, que axí com mon fill és devallat 

en lo pus baix centre de humilitat volent nàxer47 en lo pesebre, volent48 morir en la 

creu, volent ésser soterrat en lo sepulcre de pedra, axí és muntat en lo pus alt loch 

                                                      
37 recorda-vos: recordau vos c 
38 deixebles: dexebles c 
39 qui: que c 
40 pobils: pubils c 
41 parahís: paradis c 
42 parahís: paradis c 
43 los: om. c 
44 eren: eran c 
45 dexebles: deixebles c 
46 dexebles: deixebles c 
47 nàxer: naixer c 
48 volent: y volent c 



466 
 

que muntar podia, que axí com naixent49 en aquest pobre món la sua divinitat se és 

profundament humiliada, axí muntant en lo cel la sua humanitat és altament 

exalçada, reparant de la ciutat de parahís50 la gran ruhina, puix los sancts pares les 

altes cadires que·ls àngels cayguts tenien posseheixen.51 Y és muntat al cel no axí 

com Elies ab lo socors del foguejant carro, que puix era pur home, de alguna 

valença freturejava; mas52 mon fill, Déu y home, sols és muntat ab la virtut de la 

sua divina potència. Alegra-vos,53 benaventurats fills meus, puix haveu vist la 

ineffable potència, lo maravellós triumpho, la luminosa glòria de mon fill, al54 qual 

moltes vegades entre vosaltres haveu vist famejar, sedejar55 y comportar enujosos 

treballs y penes, y ara vos ha fets participants de la sua inefable glòria, puix 

participàs en les sues affanyoses fatigues. Adorau ara devotament per elevada 

contemplació aquells sagrats genolls que davant vosaltres lo jorn de la sancta scena 

se inclinaren, adorau del subiran rey de glòria les mans precioses que ab tan [109r] 

gran humilitat los vostres polsosos peus lavaren, y adorau les sues cinch sagrades 

nafres, que de aquelles cinch milia do-centes sixanta56 que per los inichs juheus li 

són estades donades,57 solament se aturà aquelles cinch per intercedir ab Déu, lo 

pare, per vosaltres; que axí com en lo Vell Testament lo gran sacerdot entrava en lo 

sanctuari per pregar a Déu per tot lo poble, axí lo subiran58 sacerdot, fill meu, és 

entrat en lo sanctuari del cel per intercedir per lo seu elet poble. Y aquelles cinch 

sagrades nafres ab si aporta perquè de vosaltres contínuament tinga memòria, 

tenint-vos scrits59 en tres parts del seu cors sacratíssim: en les mans, perquè en totes 

les vostres necessitats vos ajude y subvinga; en los peus, perquè contínuament ab 

vosaltres abitar vulla; en lo costat, perquè tostemps de vosaltres se recorde. Y 

encara ha volgut portar ab si aquelles cinch precioses nafres perquè lo dia del 

general juhí en la vall de Josafat a tots mostrar les puga, per les quals los trists 

dampnats coneguen quant justament seran lançats en les orribles penes de la 

dampnatió eterna per haver menyspreat lo gran preu de la sua sanch preciosa, y 

perquè los justs e bons clarament vegen60 quant misericordiosament per la mort e 
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passió de l’anyell sens màcula, fill meu, són61 estats remuts, per hon eternament la 

sua inefable bondat, pietat e misericòrdia magnificar y lohar puguen. Y és muntat 

per tres rahons als cels en dijous: la primera, que axí com en dijous creà los ocells, 

axí ell, ab les daurades [109v] plomes de la sua divina potència en dijous al cel62 

volar devia, lo que havia profetizat Jheremies dient: ‘Ecce quasi aquila ascendet et 

volabit’; cxxxv la segona, que axí com en dijous fon presentat al temple, axí en dijous 

acompanyat de innumerables àngels devia ésser presentat al sanct temple de la 

celestial pàtria, lo que havia profetizat lo psalmista dient: ‘Qui ponis in nube 

ascendum tuum et ambulas super pennas ventorum’; cxxxvi la tercera rahó, que axí 

com en dijous féu lo convit del sanct sagrament de l’altar en la sancta scena, axí en 

dijous devia muntar a convidar los seus elets al gloriós convit de la eterna vida. Y 

és volgut muntar al cel a hora de mig jorn perquè axí com en aquella hora l’antich 

pare nostre Adam fon lançat del paradís terrenal, axí al mig jorn devia muntar al 

celestial parahís63 mostrant-nos lo dret camí que lo primer home per la sua 

abominable culpa a tots havia fet perdre. E axí és mester que vosaltres, ab lo 

exemple64 de Jesús, fill meu, ab encés desig en lo mig jorn de la vostra fervent 

amor munteu per elevada contemplació als cels dient cascú de vosaltres aquelles 

paraules de Job: ‘Vestigia eius secutus est pes meus viam eius custodivi et non 

declinavi ex ea’.cxxxvii Y sia, devots fills meus, la vostra devota pensa en los alts cels 

transportada, puix lo verdader tresor, qui és mon fill, vos ha promés de la sua 

celestial perpètua renda socórrer, que aquell que vivint en aquesta present vida tan 

mani[110r]fests senyals de verdadera amor vos ha mostrad[es]65 no us fallirà66 en la 

promesa que de trametre-us l’Esperit Sanct vos ha feta. E alegrem-nos67 tots en 

aquest solempne dia, que68 és feta pau en tota la universal terra, puix la església 

dels juheus y dels gentils és unida, que69 primerament no treballaven sinó per les 

ovelles perdudes de Israel y ara per mon fill és manat a vosaltres que ensenyeu a 

totes gents pricant70 lo sant Evangeli, puix és acabat lo matrimoni de mon fill ab la 

cathòlica Esgleya,71 lo qual matrimoni fon promés per los antichs profetes, fon72 
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confermat lo dia de la sua gloriosa incarnació, y fon acabat quant en la creu morint 

dix: ‘Consummatum est’.cxxxviii Y cessen d’ací avant les antigues cerimònies de la 

ley judayca, donant ampla libertat a la christiana73 gent de menjar qualsevol vianda, 

puix totes les coses són mundes a d’aquelles74 qui sens la legea75 del peccat viuen, 

que ja és temps de podar les corcades sarments76 de la vinya de la ley vella perquè 

los novells brots y evangelicals rahims surtir y créxer puguen, car naxent lo sol de 

justícia, fill meu, en aquest enfosquit món bandejà77 la nit y lo yvern de la ley 

antiga de núvols de les escures cerimònies cuberta, y ha portat lo clar dia del sanct 

evangeli en lo qual florí la sagrada vinya de la ley verdadera». 

Hoïdes per los sancts apòstols y dexebles les sanctes paraules de aquesta 

gloriosa maestra, alegrament respongueren que eren78 contents esperar l’Esperit 

Sanct que son fill y senyor los79 [110v] havia promés trametre y que contínuament 

la servirien, obehirien e honrarien com a lur reyna y senyora, puix era font de 

sanctedat, mar de virtuts y pèlech sens fons de pietat e misericòrdia. 

 

Oració 

Sacratíssima verge Maria, noble joyell80 de qui tota la christiandat81 se 

arrea! Per aquell benaventurat goig que sentís quant vés82 muntar als cels al vostre 

fill gloriós vestit de la inmaculada carn vostra, vos suplique,83 senyora, que·m 

vullau levar84 de la polç de les coses terrenes85 y muntar la mia pensa a desijar les 

celestials benaventures;86 y feu-me alçar de aquesta baxa87 e miserable terra los 

meus trists ulls als cels luminosos, y ab les mans juntes y los genolls en terra 

supplicar al rey de glòria, fill vostre, que al meu pobre esperit, quant exirà de 

l’escur carçre88 del meu adolorit cors, lo vulla fer muntar al celestial regne, en lo 
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qual ell, Déu y senyor meu, és lum verdadera, alegria perfeta, complida 

benaventura89 y goig eternament durador.  Amén. 

 

Miracle  

Un pobre home tan estrema pobrea90 sentia que no tenia ab què subvenir a 

les necessitats de sos fills y de sa casa sinó del que ab lo treball de la sua presona91 

guanyava. [111r] Y, perquè era granment devot de la sacratíssima verge Maria, ans 

que anava de matí a la plaça per logar-se, hoïa missa, dient aprés ab gran devoció 

agenollat en terra set avemaries en honor y reverència de aquells set goigs 

principals que la benaventurada reyna de parahís92 del seu gloriós fill sentit havia. 

Esdevench-se la vespra de la Assensió de Jesús, salvador nostre, que aquest 

devot home, ans que anàs a la plaça per logar-se, entrà dins una església per hoir 

missa y, aprés de haver-la hoïda, dient les set avemaries tan devotament se 

transportà en aquell beneyt goig que la gloriosa verge Maria havia atés mirant son 

fill, Déu y senyor, muntar al celestial regne, que fon casi hora de dinar quant ixqué 

de la església. Y, mirant que ja no era hora de logar-se, fon granment trist pensant 

que en casa sua no y havia pa ni alguna altra93 cosa que ell ni sos fills menjar 

poguéssen. Mas94 la gloriosa verge Maria, que jamés fall als qui a ella servexen,95 li 

féu venir a l’encontre hun cavaller rich de aquella ciutat que li dix per què estava 

pensós y per què en aquell dia no era96 logat ha fer fahena; al qual lo devot home 

contà la rahó perquè [en] aquell dia logat no era. Hoint lo cavaller de aquest pobre 

home la devoció grandíssima, li dix que tornàs a la església y que pregàs per ell, 

que ell li donaria tant com hauria pogut guanyar en fer fahena. E, axí, lo devot 

home tornà97 a la sglésia, pregant per lo cavaller ab devoció intensa. Acabada ja en 

la vesprada [11v] la oració, anà al cavaller que·l pagàs, lo qual li donà cent ducats 

per a subvenir a la estrema necessitat y fretura de sos fills y de sa casa. 

En la nit hoý una veu lo cavaller que li dix que, si no per aquella pregària 

del pobre y per la liberal caritat que ell li98 havia feta, fóra mort en aquella nit, 
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anant la sua ànima a les infernades99 penes. Hoïda per lo cavaller aquesta veu, de 

matí anà al pobre donant-li major quantitat de moneda, lo qual, puix no tingué 

fretura, ab intensa devoció contínuament la humil e alta reyna de glòria servia. 
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De la missió del Sanct Esperit en lo sanct col·legi hon era la gloriosa verge 

Maria y com instruhí aprés als apòstols per a1 edifficar la sancta Església 

cristiana. Capítol2 XXVIII 

[L]a gran capitana de la cristiana3 gent, la gran princesa del món, la gran 

reyna de misericòrdia estava dins lo cenacle socorrent a la flaquea4 de l’ànimo dels 

apòstols en la mortal batalla de aquest món miserable, confortant y refermant la 

promesa que lo seu benaventurat fill de l’Esperit Sanct los havia feta, dient que la 

missió del Sanct Esperit fon en la ley vella figurada: que, axí com al cinquantén dia 

aprés que los juheus foren exits de Egipte los deu manaments en lo mont de Sinaý 

reberen, axí ells, al cinquantén dia aprés la glorio[112r]sa resurrecció del seu 

benaventurat fill en lo mont de Sion lo Sanct Sperit rebrien; y, axí com lo poble 

judaych aprés de la captivitat de Egipte la ley de temor rebé5 al cinquantén dia, axí 

lo poble cristià6 la ley de amor al cinquantén dia rebria; e, axí com per prechs del 

profeta Elizeu fon donada a la pobra viuda abundància de oli, axí per prechs y 

mèrits de ella,7 gloriosa senyora, seria donat a la sancta Sgleya8 l’oli de la gràcia de 

l’Esperit Sanct en maravellosa abundància; e, axí com en la edifficació de la torre 

de Babel ab diversitat de llengües foren confusos los qui la edifficaren, axí ab 

diversitat de lengues que ells, gloriosos apòstols, parlar sabrien,9 la gran torre de la 

cathòlica Esgleya10 edifficarien. 

E axí, aprés de haver-los aquesta alta reyna de parahís11 edifficats ab les 

sues glorioses paraules essent en devota oració, mereixqué12 que, deu jorns aprés 

de la gloriosa assensió del seu beneyt fill, devallàs l’Esperit Sanct en forma de 

coloma, principalment sobre ella, e per mèrits seus, sobre tots los dexebles qui en 

torn de la sua magestat estaven. E, axí com en la concepció13 del seu gloriós fill 

devallà lo Sperit Sanct sobre·l seu sagrat cors e ànima, e de aquí s’escampà per tota 

la sancta Esgleya,14 axí ara devallat per mèrits seus escampà per tot15 aquell sanct 

                                                      
1 a: om. c 
2 Capítol: Cap. c 
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col·legi la sua beneyta gràcia, atenyent novells goigs y alegries com veya inflamats 

tots los sancts apòstols y dexebles desijosos de morir per la sustentació de la sancta 

fe crestiana; los quals dotze apòstols foren fi[112v]gurats per los dotze patriarches 

fills de Jacob, per los dotze exploradors de la terra de promisió, per les dotze 

pedres precioses en l’ornament del gran sacerdot Aron, per les dotze fonts trobades 

en los deserts de Helín; los quals són estats dotze luminoses falles il· luminant lo 

tenebrós món ab la resplandent lum de la sua maravellosa doctrina, y són estats 

dotze glorioses obres16 fundant17 sobre la pedra eleta, Jesús, los grans edifficis de la 

militant Sgleya.18 

Posada, donchs, a hora de tèrcia en devota oració la sacratíssima verge 

Maria ensemps ab los altres dexebles, aparegueren sobre lo cap de aquells de foch 

diverses lengües, en lo qual visible senyal invisiblement la gràcia de l’Sperit Sanct 

los fon del cel tramesa, formant nostre senyor Déu aquell foch visible per 

manifestar lo invisible effecte que en aquells sa majestat obrava, significant que la 

christiana ley, de foch de caritat encesa, dins los retrets dels cors de aquells 

stojada,19 ab fervents y animoses lengües devia per l’univers món ésser escampada 

encenent lo fret y endurit cor dels hoïdors a la amor de Déu y del proïsme,20 e ab 

ardent zel de caritat la verdadera salut de les ànimes cercassen. La qual cosa, de 

continent, fon en effecte posada que, oblidada21 la temerosa por que dels inichs 

juheus tenien, per la qual fins en aquella hora tanquats estaven, exint de aquella 

sancta casa manifestament a pricar22 la christiana23 fe començaren, de la qual cosa 

aquesta princesa del món y de Déu verdadera mare granment se alegrava,24 mirant 

que los sancts dexe[113r]bles en presència de tot lo poble lo seu benaventurat fill 

magnificaven, dient com era verdader Déu y home, font de pietat, de clemència, de 

mercé y de justícia, senyor del cel y de la terra, jutge y regidor de totes les 

universals creatures. Y encara se alegrava25 mirant26 sent27 Pere y los altres 

gloriosos apòstols, qui eren estats contínuament pexcadors28 y rústechs, ab gran 

                                                      
16 glorioses obres: gloriosos obrers c 
17 fundant: fondant c 
18 Sgleya: esglesia c 
19 stojada: estojava c 
20 proïsme: proxime c 
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23 christiana: chrestiana c 
24 alegrava: alegra c 
25 alegrava: alegra c 
26 mirant: mirant que c 
27 sent: sanct c 
28 pexcadors: pescadors c 
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esforç y saviesa disputassen contra los sacerdots y fariseus que en la cadira de 

Moysés aseyen, hon en aquell beneyt dia ab29 la virtut de la sua sancta doctrina tres 

milia presones a la christiana30 fe convertiren. Y en presència de aquesta 

benaventurada senyora los dotze articles de la christiana fe compongueren y com a 

ferma pedra de tan sanct ediffici començà sent31 Pere dient: «Credo in Deum, 

patrem omnipotentem, creatorem celit et terre». Sent32 Andreu: «Et in Jeshum 

Christum, filium eius, unicum dominum nostrum». Sent33 Jaume: «Qui conceptus 

est de Spiritu Sancto, natus ex Maria vergine». Sent34 Johan: «Passus sub Poncio 

Pilato, crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos, tercia die resurrexit a 

mortuis». Sent Berthomeu:35 «Ascendit ab celos, sedet ad dexteram Dei patris 

omnipotentis». Sent36 Thomàs: «Inde venturus en judicare vivos et mortuos». Sent 

Matheu:37 «Credo in Spiritum Sanctum». Sent Jaume: «Sanctam Ecclesiam 

catholicam sanctorum comunionem». Sent38 Simó: «Remissionem pecatorum». 

Sent Judes39 Thadeu: «Carnis resurrectionem». Sent40 Macià: «Vitam eternam. 

Amen».41 

Y, aprés de haver ordenat tan sancts articles, agenollats en terra davant la 

reyna de parahís42 en semblant manera li par[113v]laren: «O, gloriosa muntanya 

sobre qui és edifficada la gran ciutat de la Església sancta! O, mare de gràcia, filla 

de Déu y mare, enemiga de vici, de tots los peccadors excel·lent advocada, sola en 

qui lo divendres sanct romàs la lum de la fe encesa!43 O, refugi y esperança nostra, 

que de la font de saviesa sou tota plena! Puix sou gloriosa maestra, instruhiu a 

nosaltres, qui som manobres, com obrarem los edifficis de la cathòlica Esgleya!44 

Endreçau la pricació45 y camí de nosaltres en la fundació de la sancta religió 

christiana, que sens vostre consell totes les nostres obres iran granment errades». 

                                                      
29 ab: om. c 
30 christiana: chrestiana c 
31 sent: sanct c 
32 Sent: Sanct c 
33 Sent: Sanct c 
34 Sent: Sanct c 
35 Sent Berthomeu: Sanct Barthomeu c 
36 Sent: Sanct c 
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44 Esgleya: sglesia c 
45 pricació: predicacio c 



474 
 

Acabades per los sancts apòstols tan virtuoses paraules, la gran patrona e 

capitana de la nau de la militant Sgleya46 los féu semblant resposta: «Vosaltres, fills 

meus, sereu dotze raigs del clar sol de justícia, fill meu, escampant per tota 

l’abitable terra la resplandor de la sancta fe christiana que, axí com Josué tramés 

dotze hòmens a la terra de promissió per animar lo poble al desig de atényer 

aquella, axí lo verdader josué, fill meu, ha tramés a vosaltres dotze en lo món per 

animar les gents a desijar la terra de promissió de la eterna glòria. E, axí com 

Salamó elegí dotze hòmens dels dotze tribs de Israel perquè en les viandes de la 

sua casa provehissen, axí lo verdader salamó, fill meu, ha elet a vosaltres, dotze 

apòstols, perquè lo seu amat poble ab les dolces viandes de la vostra sancta 

doctrina nodrísseu. 

E, axí com Moysés partí ab la verga en dotze camins la mar Roja perquè 

los dotze tribs de Israel [114r] passassen, axí vosaltres, dotze apòstols, ab la verga 

de la creu sancta sereu dotze camins de la mar de les gràcies de Jesús, fill meu, per 

a47 passar los fels cristians48 al content goig de la celestial pàtria. Y per a tan49 

gloriosos actes ans de la creació del món sou estats elets, perquè fundats en caritat50 

fósseu dotze segurs pilars que la sancta cristiana Sgleya51 sostinguésseu,52 per què 

és mester que ab la corbella de la sancta pricació53 aneu per lo món fent abundoses 

messes, portant la fèrtil collita en los graners de la triunfant Esgleya.54 Y, aprés de 

tan55 meritoris treballs, per descans de vostres multiplicades fatigues atenyereu lo 

repòs de la eterna benaventura,56 menjant en la celestial cort com a specials amichs 

en la taula del meu fill sacratíssim dient (Canticorum V): ‘Comedite et bibite amici 

mei et inebriamini carissimi’,cxxxix lo que fon figurat (Genesis LXVII) quant 

Joseph, venint sos germans a ell en Egipte, los féu seure en la sua taula col· locant a 

cascú segons la sua primogenitura. Y lo jorn del final juhí57 entorn de la cadira de 

l’etern jutge estareu gloriosament aseyts,58 tenint cascú de vosaltres davant si totes 

les ovelles que com a bons pastors haureu portat dels estèrils térmens de la 
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infidelitat als verts e florits prats de la eterna glòria. Y perquè, ans que vosaltres, 

fills meus, a la dignitat apostòlica fósseu cridats éreu en lo món peregrins y hostes, 

e ara sou fets prínceps e senyors de tota l’abitable terra, dient lo profeta David: 

‘Constitues eos principes super omnem terram’", cxl és mester que cascú de 

vosaltres vaga59 a regir [114v] la part que60 de aquella li toca. E axí, ireu61 vós, 

Pere, a Roma; vós, Johan, en Àsia; vós, Jaume, en Judea; vós, Berthomeu, en62 la 

major Índia; vós, Matheu, en Antiocha;63 vosaltres, Simó e Judes, en Egipte, Pèrsia 

e Mesopotània; vós, Jaume, en la Espanya; vós, Felip, en la64 Cicília; vós Thomàs, 

en l’altra Índia; e vós, Macià, en la Itàlia; e axí serà partit lo regne de la cathòlica 

Sgleya65 justament entre vosaltres, lo que ha verifficat lo profeta David (psalmo 

LXXVII): ‘ Divisit eis terram in funiculo66 distribuctionis’».cxli 

Hoïda per los benaventurats apòstols tan sancta resposta, per obehir als 

reals manaments de aquesta alta reyna de glòria, besant-li les sagrades mans de la 

sua magestat se partiren, anant a pricar67 la santa ley per son fill Déu Jesús 

instituhida que, axí com los grans reys tenen en los forts castells vetles que de nit 

guarden,68 axí la gran reyna de glòria tingué los gloriosos apòstols qui69 en la nit de 

errors sobre les altes torres de la cathòlica Esgleya70 vetlaven, los quals, començant 

lo dia de gràcia ab la butzina de la sancta pricació,71 los dormints en lo lit de 

fexugues culpes despertaven.72 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, espill en lo qual tota natura angèlica se mira! 

O, escola de tots los sancts! O, segur reffugi dels peccadors miserables! Mirau ab 

piadosa vista lo perill en què la mia peccadora ànima està posada! Supplicant la 

vostra magestat que, axí com los sants apòstols instruhits per vós, sen[115r]yora, ab 
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esforçat ànimo anaren per lo món pricant73 la sancta fe cristiana, que sia yo 

instruhit en servar los manaments de la sancta Esgleya74 cathòlica, y esforçau, 

poderosa senyora, la fragilitat mia. Donau-me75 socors y esforç per a76 vençre77 los 

combats de l’enemich dimoni. Donau-me humilitat y paciència en les mies 

adversitats y congoxes.78 Donau-me del foch de l’Esperit Sanct que reberen per 

vostres mèrits los sancts apòstols, perquè yo, encés de flames de caritat, ame a Déu 

sobre totes les coses y lo proïsme axí com a mi mateix. Amén. 

 

Miracle  

[P]er defensió de la sancta fe cristiana hun esforçat cavaller morí en la 

guerra contra moros. Romanint viuda la sua virtuosa muller, axí delicadament 

nodria79 hun fill chich que tenia que jamés de alguna cosa descomplaure’l volia, ni 

en altra part cosentí que dormís si no ab ella. Mirant lo infernat dimoni que aquesta 

honestíssima viuda feya sancta vida, essent lo fill de aquella fet ja home, féu que 

conegué carnalment sa mare, fent-la de una filla prenyada. Vengut lo dia del part, 

perquè no fos descuberta, lançà la creatura que parit havia dins una fonda cisterna. 

Tenint lo enemich dimoni ja cativada y presa la peccadora ànima de la 

viuda, delliberà en presència del poble confondre la virtuosa fama de aquella; e axí, 

prenint forma de [115v] home, dix al governador de la terra que ell per estrologia80 

sabia moltes coses secretes, y que era gran maravella com aquella ciutat no se 

n’entrava per lo abominable peccat que era estat comés pochs dies havia, rahonant 

públicament de la viuda la culpa orrible. Hoint lo jutge tan leig acte, dix que no 

podia creure que tan virtuosa, devota81 y honestíssima dona hagués tan vil y greu 

peccat pogut cometre, mas que la fessen venir per examinar aquella acusació tan 

iniqua, delliberant cremar-la si tan detestable culpa li fóra provada. Venguda la 

viuda, hoint l’acusació vergonyosa, supplicà al jutge que sols tres hores li donàs 

d’espay per a poderse defendre, les quals per lo jutge li foren atorgades. E axí, anà 

al confessor82 y ab doloroses làgrimes confessà lo seu tan gran delicte, suplicant-lo 

                                                      
73 pricant: predicant c 
74 Esgleya: esglesia c 
75 Donau-me: Y donau me c 
76 per a: para c 
77  vençre: vencer c 
78 congoxes: congoixes c 
79 nodria: nodrit c 
80 estrologia: astrologia c 
81 devota: om. c 
82 anà al confessor: ana confessar c 



477 
 

que li donàs alguna gran penitència en aquell poch espay de vida que li restava, que 

puix havia a perdre lo cors per la83 justa sentència del jutge, pogués del trist infern 

la sua ànima fer delliure, que gran temor tenia a la dampnació eterna per lo greu84 

peccat que comés havia.  

Aconsolava-la lo discret confessor ab lo exemple de la gloriosa Magdalena, 

de senta85 Maria Egipcíaca e de altres moltes que de la divina pietat perdó e vènia 

havien atesa, y perquè lo temps era curt, no li donà sinó set avemaries per 

penitència, les quals dix ab tan dolorosa contricció que les grans làgrimes que dels 

seus plorants ulls corrien primer los pits y aprés la dura terra regaven. 

E, axí, aquesta confessada y contrita viuda, tenint gran[116r]díssima 

devoció a la sacratíssima verge Maria devotament la supplicà que, axí com per 

mèrits de ella,86 reyna de parahís,87 foren il·luminats de la lum de l’Esperit Sant los 

gloriosos apòstols y dexebles, volgués il· luminar la sua entrestida pensa en lo que 

havia de respondre al crim de què era estada acusada. Y, feta tan devota suplicació, 

se presentà davant lo jutge dient que vingués lo qui l’acusava. Vengut lo estròlech, 

dix que no era aquella la dona que ell acusava, que ell no gosaria dir algun mal de 

aquella, com li ves estar88 prop, per deffensió sua, la sacratíssima verge Maria, y ab 

espantable remor desaparegué de aquell consistori lo acusador diable. Per hon, 

conservada la fama de aquesta devota viuda, tornà a la sua posada, servint 

contínuament ab gran aspredat de vida y continuada penitència a la reyna dels cels 

y de la terra que may falleix als qui en ella segura esperança tenen. 
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Quines coses féu la gloriosa verge Maria aprés la assensió del seu gloriós fill y 

aprés la missió del Sanct Sperit. Ca. XXVIIII1 

Estava en companyia dels sancts dexebles2 aquesta sereníssima excelsa 

princessa y maestra, als quals de la incarnació del seu benaventurat fill, de la 

nativitat, de la resurrecció y dels altres gloriosos actes los alts e profun[116v]des3 

misteris declarava. Estava contínuament acompanyada de innum[er]ables àngels, 

los quals com a lur senyora y reyna servien y honraven, tant que lo gloriós sent4 

Dionís, mirant la sua magestat de celestial cavalleria acompanyada y servida, ab 

resplandor maravellosa que de la sua affable cara naxia,5 volgué per Déu adorar-la, 

sinó que lo gloriós apòstol sent6 Pau li dix que era la mare de Déu, verge sancta 

Maria.  

Venien innumerables gents a ella per ésser en la christiana ley instruhides, 

les quals, com hoÿen la graciosa dolçor de les sues sanctes paraules, axí restaven 

fermament edifficades que, de continent, a la cristiana7 religió se convertien. E axí, 

per la gran perfecció de les sues virtuoses obres, molts dels regnes de Israel li 

comanaven les filles, perquè en puritat, honestat8 y bons costums a la sua sancta 

doctrina atenguéssen9 noble criança, tant que més de mil donzelles per aquesta 

sanctíssima maestra instruhides havien virginitat votada. E axí, tot lo temps de la 

sua benaventurada vida fon10 una clarejant lum de virtuosos exemples y obres, 

reduhint ab la resplandor de la sua maravellosa doctrina moltes presones11 

entenebrades a la conexença de la sancta ley christiana. 

Tenia aquest areglat orde en la sua sanctíssima vida aprés la Assensió de 

son fill aquesta reyna dels àngels, que de miga nit fins a hora de tèrcia en alta12 

contemplació de les celestials benaventures13 esta[117r]va elevada, hon pregava al 

seu gloriós fill per la prosperitat de la christiandat, per la pricació14 dels apòstols e 

per los peccadors que·s salvassen. De tèrcia fins a hora de nona en texir, filar e 
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cosir, o en altres corporals treballs que al servir de Déu omnipotent s’esguardassen 

se occupava; e, a hora de nona, li portava sent15 Gabriel celestial vianda, la qual de 

part de son fill, Déu Jesús, li presentava. Y, aprés que en lo dinar lo benaventurat 

àngel la havia servida, com a humil y devot patge, ficant ab gran honor y 

reverència los genolls en terra, a la celestial espera retornava; y la gloriosa verge 

Maria en devota oració fins que era hora de dormir se posava, en lo qual dormir per 

special privilegi no perdia lo ús de rahó ni los effectes de la oració devota, ni lo 

delit de contemplar en les celestials alegries.16 Plorava sovint los scarns, vituperis, 

turments y mort dolorosa del seu fill sacratíssim; plorava per pietat de tan 

innumerable gent que veya anar a la dampnació eterna; plorava perquè veya los 

inichs juheus matar, turmentar y perseguir als sancts dexebles.17 

Y, aprés que per alguns dies aquesta humil senyora en qui la monarchia del 

món romania fon estada en lo sanct cenacle, se mudà en una casa molt chiqua en la 

qual seria impossible poder complidament scriure la perfecta vida que feya. Anava 

de drap burell vestida, sens alguna tinta sinó de la natural color de la lana, fent ella 

sens pec[117v]cat, axí com si fos peccadora, continuada penitència, que del primer 

jorn que muntà a servir lo18 temple fins a la hora de la sua mort sancta portà hun 

aspre celici sobre la sua carn inmaculada.19 E, axí, estigué dotze anys aprés la 

gloriosa assensió de son fill sostenint ab humil pasciència molta20 necessitat y 

fretura, sofferint la mort de son nebot sent21 Jaume Menor, al qual Herodes féu 

scapçar essent en Jherusalem ella, gloriosa senyora, soferint lo exili e22 persecució 

dels sancts apòstols y dexebles, sofferint grans affanys per occasió de innumerables 

heretges, qui·s levaren contra la sancta fe cathòlica, als quals, ab les sues sanctes 

oracions e maravellosa doctrina, convertí a la verdadera conexença23 de la sancta fe 

christiana. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, sperança ferma dels peccadors! Als 
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benaventurats peus de vostra magestat humilment me acoste perquè·m mostreu 

formar tan24 piadoses paraules que per vós, triunphant reyna dels cels, y per vostre 

fill, Déu y senyor meu, merexquen25 ésser hoïdes. Y no vullau la26 porta dels cels 

gloriosa, per la legea de mos peccats, ésser-me27 tancada, mas portau-me a la porta 

de la28 gràcia de la qual yo só exit per sola culpa mia. No vullau, reyna de parahís,29 

de l’altitut de vostra ineffable glòria oblidar-vos de mi, trist pecador posat en lo 

vil 30 fanch de abominables culpes, y recorda-vos31 de la gran fragilitat mia y no 

vullau en mi, vil peccador, perdre lo nom de la vostra antiga misericòrdia, [118r] 

mas32 hajau mercé de mi segons la granea33 de vostra pietat e clemència. Lo fexuch 

pes dels meus abominables peccats me carrega; lo món me deté ab los seus 

enganosos laços; la miserable carn me tormenta; lo cruel enemich de natura 

humana me aguayta; la hora de la mort y la sentència del just y etern jutge, fill 

vostre, me espanta; mas34 vós, poderosa senyora, socorreu-me en aquestes 

tribulacions y congoxes,35 que no tinch altre segur refugi sinó a vós, piadosa reyna 

de misericòrdia.36 

 

Miracle  

En37 servir38 de hun rich cavaller estava hun jove de edat de vint-e-cinch 

anys, lo qual contínuament, per la gran devoció que tenia a la gloriosa39 verge 

Maria, havia la sua virginitat guardada. Mirant l’enemich de natura humana en 

aquest jove tan gran puritat de vida, li encengué lo cor de foch de amor tan 

desonesta que no podia la sua vista contemplar altra cosa que la bellea40 de la sua 

honesta41 senyora. Perseverant per gran temps en aquesta amor folla, y no podent 
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més avant soferir tan42 apassionada congoxa,43 delliberà descobrir a la senyora la 

gran amor que dins lo cor tenia cuberta; a les quals paraules respòs la honesta 

senyora que, si altra vegada semblants rahons li deya, que a son senyor faria la sua 

gran follia palesa.  

Tement lo apassionat jove que a les orelles de son senyor no arribàs la sua 

folla ampresa,44 y mirant que la sua passió de cascun dia aumentava, delliberà 

recórrer per remey de ses penes [118v] a la font de puritat, la sacratíssima verge 

Maria, qui és segura infançonia de aquells que a la sua majestat recorren. E axí, 

sovint, ab devotes làgrimes agenollat45 en terra, la suplicava46 que, axí com aprés la 

assensió del seu fill gloriós fon consellera dels sancts apòstols y dexebles,47 li 

volgués consellar o inspirar què faria per remey de la gran passió que·l 

turmentava.48 

 Sdevench-se una nit que véu una gran resplandor dins la tancada cambra 

hon dormia, y sentí una veu que li dix: «La tua devota supplicació és estada hoïda; 

axí, per remey de ton mal, te conselle que cascun jorn ab intensa devoció digues en 

honor de la puritat de la reyna de parahís49 set vegades50 la oració de la avemaria». 

Hoïdes per lo devot jove tan santes paraules,51 cascun jorn agenollat en terra, ab los 

ulls levats al cel, les set avemaries deya, offerint-les cascuna vegada a la puritat de 

la senyora dels àngels, per hon mereixqué52 dins poch temps haver remey del gran 

combat que l’enemich dimoni ab tan folla y desonesta amor li donava. E axí, 

conservada la sua virginitat, vixqué en tan gran puritat de vida que mereixqué53 

aprés larch temps muntar a la celestial benaventura.54 

 

                                                      
42 tan: tant c 
43 congoxa: congoixa c 
44 ampresa: empresa c 
45 agenollat: om. c 
46 suplicava: suplica c 
47 dexebles: deixebles c 
48 turmentava: tormentaua c 
49 parahís: paradis c 
50 set vegades: om. c 
51 paraules: parales a; paraules c 
52 mereixqué: meresque c 
53 mereixqué: meresque c 
54 benaventura: benauenturança c 



Com la gloriosa verge Maria muntà als cels en cors1 y en ànima. Capítol2 XXX 

Florien de flors3 de maravelloses obres en la terra de Judea4 e altres 

províncies los gloriosos apòstols, convertint innumerables gents5 a la sancta fe 

christiana,6 y la gloriosa verge Maria [119r] abitava en lo mont de Sion, visitant los 

sanctíssims lochs que son fill, Déu y senyor,7 passejat havia. Y perquè era venguda 

la hora que delliberava Jesús, son fill, pagar-li de tants treballs lo deute, convocà 

corts generals en los celestials regnes per a dispondre com rebria la sua senyora 

mare. Y, puix en lo divinal consistori fon delliberat que ella, gloriosa archa sola a 

Déu sanctifica, devia ésser col·locada en lo pus alt loch del celestial temple, 

convocà la divina magestat tots los apòstols perquè les glorioses obsèquies de 

aquella celebrassen per donar a nosaltres profitós exemple, que en la hora de  la 

nostra mort corporal devem cridar y convocar alguns servents de Déu que ab 

devotes oracions y paraules a ben morir nos esforcen. 

Devallà dels alts cels lo gloriós sent8 Gabriel per denunciar-li com era 

venguda la hora que devia passar de aquesta breu y treballosa vida en lo content 

repòs de aquella perdurable y eterna, y, entrant per la tanquada cambra, ab humil 

continença, agenollat, li dix: «‘Ave regina celorum, ave domina angelorum’.cxlii 

Déu sia ab vós, reyna dels cels y dels àngels senyora! Lo vostre benaventurat fill 

me tramet a vostra magestat per denunciar-li que de ací a tres dies devallarà perquè 

munteu ab ell a la ciutat de perdurable glòria; y,9 per senyal del gran triunpho e 

victòria que contra les cruels temptacions haveu haguda, vos tramet aquesta 

beneyta palma, que sia posada davant lo vostre lit anant a la ecclesiàstica 

sepultura». 

Hoïdes les paraules de l’àngel, fon molt alegra la inma[119v]culada 

senyora, perquè tot lo seu desig era estar ab lo seu gloriós fill en lo celestial 

estrado. E axí, sabent que de allí a tres dies devia deixar10 aquesta treballosa vida, 

lo primer de aquells tres alegres11 dies se aplicava ab devota meditació en recordar 
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los grans e innumerables benifets que de l’omnipotent Déu,12 fill seu, rebuts havia, 

fent-li gràcies com a tan alt grau de dignitat era muntada fent-la mare sua, e que, 

enrequint-la de divinals riquees13, de tota màcula de peccat original, venial e mortal 

l’avia feta14 exempta; humilment confessant que tots aquells tan grans privilegis, 

dignitats e prerogatives15 havia aconseguit per singular misericòrdia del seu fill 

sacratíssim, suplicant-lo encara que dels peccadors la fes advocada, perquè si 

alguna presona era en estrema necessitat constituhida, recorrent a ella pogués 

davant lo divinal consistori la sua causa advocar16 y deffendre, la qual humil17 

supplicació li fon per lo rey dels cels liberalment atorgada. 

Lo segon dia convocà tots aquells qui per lo dret camí de la sua sancta 

doctrina eren venguts de les tenebres de la infidelitat a la lum de la sancta ley 

christiana, confortant-los ab dolces paraules que segurs y ferms en la seguretat de 

la sancta fe cathòlica stiguessen; y convocà aquelles sues sanctes dexebles18 que 

per honor y reverència sua havien virginitat votada, manifestant a totes com era a 

son fill Jesús lo vot de virginitat granment plahent e accepte; y, prenint19 en la mà 

aquella eleta palma que del gloriós ort del celestial parahís20 lo be[120r]naventurat 

sent21 Gabriel havia collida, tocà e senyà tots los presents y absents dexebles,22 per 

la qual benedicció y tocament gran confort y esforç en les ànimes reberen, essent 

aparellats a morir per la santa cristiana fe,23 per son fill, Déu y senyor nostre, 

novament instituhida.24 

Lo tercer dia instruhí los sancts apòstols en haver paciència en los grans 

affanys, treballs, turments e martiris que per la cruel ira e malíccia dels incrèduls 

heretges sostendrien, preposant-los lo inextimable premi que de son fill, Déu Jesús, 

per tan multiplicades congoxes25 atenyerien.26 

Ploraven ab entrestides làgrimes los gloriosos apòstols per lo departiment 
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de aquesta mare beneyta que·ls era lum, confort e refugi en aquesta treballosa vida, 

y, ab piadosa continença,27 agenollats li digueren: «O, columpna de la fe 

christiana,28 mur y escut de la gent peccadora! Gran dolor, enuig y29 tristícia nos 

porta lo departiment de la magestat vostra, perquè a vós, gloriosa senyora, quant en 

aquest treballós món contemplàvem, nos paria del nostre senyor y mestre mirar la 

benaventurada presència y, ab tan30 alegra vista, de la tristor de la sua enujosa 

absència nos aconsolàvem; y ara, per occasió de la vostra mort sancta, restarem de 

tan benaventurat delit privats, deserts y òrfens. Mas31 lo que la nostra entrestida 

dolor granment aconsola és creure que davant la divina audiència sereu 

contínuament de nosaltres deffensora y advocada,32 [120v] per què us supplicam 

vos recordeu de aquells qui33 en la misericòrdia de vós, alta reyna de glória, segura 

sperança tenen». 

Hoïdes semblants paraules, aquesta piadosa senyora ab dolces 

amonestacions los aconsolava dient que may los desempararia, ans millor los 

socorreria essent contínuament davant la divina presència col· locada. E axí, essent 

en aquest gloriós col· loqui, devallà34 dels alts cels lo seu amat fill en persona, als 

peus del qual se agenollà aquesta alta reyna de glòria humilment adorant-lo, fent-li 

gràcies dels innumerals benifets que de la sua inmensa magestat rebuts35 havia. Y, 36 

prenint37 les sues sanctes mans, li dix semblants paraules: «En aquestes vostres 

sagrades mans, fill e Senyor meu, qui han creat lo cel y la terra, les quals per lo 

vostre infinit poder dins lo palau del meu verge ventre són estades formades, a 

d’aquestes, Senyor, coman la mia ànima, la qual per singular misericòrdia vullau 

acceptar y rebre». 

Y, acabada tan devota suplicació, agenollada ab les mans en alt plegades, 

donà l’esperit sens alguna dolor ni pena en les mans dels seu fill sacratíssim perquè 

muntàs a la felicitat eterna per atényer aquell inextimable38 premi que per tan 

multiplicats treballs merexia. 
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Aprés que la sua benaventurada ànima fon per les mans del seu gloriós fill 

a la celestial glòria muntada, restà lo sagrat cors ab tan gran claredat e fragància 

que a tots los circunstants a gran devoció e maravella convidava. Y ab solempne 

professó cantant [121r]‘In exitu Israel de Egipto’, en la vall de Josafat en pura real 

sepultura lo portaren. Y tres jorns aprés que en aquell sanct sepulcre lo seu 

benaventurat cors hagué tengut sepultura, devallà dels alts cels lo rey dels reys, fill 

seu, ab la sanctíssima39 ànima perquè cobràs aquell cors glorificat a la claredat de 

son fill molt conforme. Y tornant a muntar al celestial imperi, prenint-la40 per lo 

braç lo gran rey de glòria li41 dix aquelles alegres paraules dels càntichs de Salamó: 

«Veniu, senyora y mare mia, dexau de aquest baix món les enujoses misèries! 

Veniu, coloma mia, vós que volant per los forats de les passions del meu sagrat 

cors haveu tengut en la caverna de la nafra del meu costat niu e posada, gemecant42 

contínuament per les mies doloroses penes! Y puix és passat lo yvern de vostres 

treballs e fatigues, mirau les flors del celestial verger que són los àngels gloriosos, 

qui enramaran lo vostre cors sens màcula muntant als celestials thàlems. Veniu, 

esposa y filla mia, entrareu en l’ort de perdurables delits hon veureu lo verdader 

goig de les presones43 divines en mig de la sancta Trinitat col· locada!» Y, dites 

aquestes paraules, muntava la reyna de parahís44 en cors y en45 ànima ab ineffable 

triunpho a la celestial espera, tenint la sua dreta mà sobre lo muscle de son fill, Déu 

y senyor nostre, asentada.  

Acompanyaren-la tots los àngels, puix en aquest món havia portat angèlica 

vida. Acompanyaren-la los patriarches, perquè del real linatge de aquells per recta 

línea devallava; [121v] los profetes, puix en ella fon complidament l’esperit de 

profecia; los martres,46 perquè al peu de la creu, travessant lo seu cor hun coltell de 

dolor estrema, fon major martre47 no morint que aquells que per son fill, Déu Jesús, 

ab doloroses penes moriren; los confessors, perquè en la cruel mort y passió de son 

fill ella sola residí per tota natura humana confessant la veritat de la sancta fe 

cathòlica. Mirant lo maravellós triunpho ab què muntava als celestials regnes 

aquesta alta reyna de glòria, dix la primera gerarchia dels àngels: «Qui és aquesta 

que del baix desert del món munta a la altitut dels cels axí com a dreta verga ab 
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maravellosa olor de ensens y de48 mirra?» A les quals paraules lo profeta Ysaÿes en 

semblant manera féu resposta: «Aquesta és aquella de la qual he profetizat que 

naxeria49 una verga de la rahel50 de Jessé, de la qual lo preciós fruyt de vida havia 

de nàxer».51 La segona gerarchia, maravellant-se de tan incomparable glòria, en 

semblant manera parlava: «Qui és aquesta que munta pus52 alt que nosaltres axí 

com a verdadera alba, bella com la luna, eleta com lo sol, terrible e fort com a 

exèrcit de gent armada?» A les quals paraules lo gran rey y profeta David volgué en 

tal manera respondre: «Aquesta és aquella de la qual yo he parlat en lo XXXXIIII53 

psalm del meu saltiri: ‘Astitit regina a dextris tuis in vestitu de aurato circundata 

varie[122r]tate’»,cxliii  volent dir: ‘està54 la reyna de parahís55 a la dreta part de son 

fill en lo pus alt loch de glòria aseyta,56 vestida de or, de saviesa e caritat luminosa, 

e circuhida de la varietat57 dels privilegis de tots los sancts gloriosos’».58  

La tercera 59gerarchia, axí mateix, de tan gloriosa festa maravellant-se, diu: 

«‘Que est ista que ascendit de deserto delitis affluens innixa super dilectum suum?’ 

(Canticorum, VI)»,cxliv volent dir: ‘qui és aquesta que del desert del miserable món 

munta sobre·ls alts gerubins60 brollant virtuts maravelloses?’» A les quals paraules 

respòs aquella sancta Judich en semblant manera: «Yo só estada figura de aquesta 

alta y humil senyora, que axí com a mi, aprés de haver vençut al gran Olofernes, 

me hixqué a rebre lo gran sacerdot ab tota la gent de la ciutat de Betúlia, y per 

alegria de la mia victòria me deyen que yo era glòria de Israel y honor de tot lo elet 

poble, axí aquesta humil verge Maria, havent atesa gloriosa victòria dels enemichs 

de natura humana, entrant per la ciutat de parahís61 tots los ciutadans de aquella, ab 

lo gran sacerdot Jesús honorosament acompanyen». 

Muntava, donchs, de aquesta vall de misèria al celestial estrado aquesta 

benaventurada senyora circuhida de claredat maravellosa, puix la verdadera y 

eterna lum la guiava; y, arribant als regnes de parahís,62 fon per lo seu gloriós fill 
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en cors63 y ànima aseyta64 a la sua dreta part en una real cadira sobre·ls alts65 

seraphins col·locada, que no era rahó [122v] que tan rich tresor estigués soterrat en 

aquesta miserable terra, mas66 que fos conservat en lo pus alt loch67 de les celestials 

sales; que la divina bondat, que volgué en la fornal del foch ardent les robes dels 

tres infants no·s68 cremassen, y a Jonàs profeta conservà per sola misericòrdia tres 

jorns sens corrompre’s69 en lo ventre de la balena, volgué per special privilegi que 

la inmaculada carn de la sua puríssima mare no fos en lo ventre de aquesta sútzia70 

terra corrompuda.71 Y aquella que acollí a son fill entrant en la ciutat de aquest món 

devia ésser per son fill en lo pus alt loch dels celestials regnes acollida; e, axí com 

en la terra no y hagué loch pus digne per abitar son fill que lo real palau del seu 

sanctíssim ventre, axí en los alts cels no y ha loch pus noble que la cadira de glòria 

hon aquesta reyna dels àngels està gloriosament aseyta.72 

Fon figurada aquesta gloriosa assumpció per l’archa del testament que, axí 

com aquella portà lo rey David a la sua real posada cantant y psalmejant ab 

incomparable alegria, axí Jesús, salvador nostre, ab alegres hymnes e càntichs portà 

a la celestial posada aquesta sanctíssima archa dins la qual fon estojat nou mesos lo 

dolç pa de vida, per73 hon li poden ésser atribuhides aquelles paraules (Genesis 

VII): ‘ Multiplicate sunt aque et levaverunt archam in sublime a terra’,cxlv que la 

multitut de les aygües de les sues innumerables gràcies y, senyaladament, de la sua 

humilitat profun[123r]da, sobre·ls nou órdens dels àn[ge]ls la74 exalçaren. E75 axí, 

lo seu gloriós fill, mirant que la sua mare sacratíssima en lo pus baix centre de 

humilitat era devallada, la muntà en lo pus alt loch de les celestials altures. Y76 

muntà axí com a sposa al thàlem, axí com a reyna al regne, perquè fos per lo 

subiran papa, fill seu, com a emperadriu del celestial imperi coronada. Fon figurada 

encara aquesta alegra77 assumpció per aquella visió que sent78 Johan Evangelista 
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véu en la illa de Pagmos, quant véu una dona muntar al cel vestida del Sol tenint 

als peus la Luna y en lo cap de dotze luminoses esteles resplandent corona;cxlvi 

significant la vestidura del Sol que sens algun núvol de culpa havia la sua luminosa 

vida portada; significava als peus la Luna que era muntada sobre la resplandent 

luna de la triunphant Sgleya79 fins al luminós sol de la divina essència; significaven 

les dotze esteles de la corona dotze singulars privilegis de què fon ab maravellosa 

glòria dignament ennoblida. Fon figurada aquesta gloriosa senyora per la reyna 

Hester quant lo rey Assuero80 li dix: ‘ Ascende huc et tange ceptrum’, axí lo 

verdader Assuero,81 son fill, li dix: «Preneu lo real ceptre, benaventurada mare mia; 

siau reyna dels cels, senyora dels àngels y emperadriu de totes les universals 

creatures». Fon encara figurada en Bersabé, mare del rey Salamó, que axí com 

aquella la82 volgué fer seure a la sua dreta [123v] part en real cadira, atorgant-li 

totes les gràcies que demanava, axí lo gran rey de glòria volgué a la sua dreta part 

en triunphant cadira seure aquesta sua gloriosíssima mare, fent-la de totes les 

divinals gràcies dispensera. 

Suppliquem, donchs, la sua alta magestat, que puix està en altitut de tan 

alta glòria muntada que no té res pus alt que lo seu fill sacratíssim, li vulla 

presentar en lo vexell83 de la sua misericòrdia les entrestides làgrimes que los 

nostres ulls lançaran per dolor y contricció dels nostres peccats y vicis, y, que de 

aquell alt loch de tanta benaventura hon dignament està aseyta,84 vulla mirar ab 

piadosos ulls en aquesta baixa85 terra la gran misèria nostra, y que no mire la 

multitut de nostres iniquitats e culpes, mas la granea86 de la sua87 gran pietat e 

misericòrdia. 

 

Oració 

O, sacratíssima verge Maria, repòs, consolació88 e alegria de la peregrinant 

ànima! Per aquell ineffable goig que sentís quant en cors y en ànima muntàs al 

celestial imperi vos supplique,89 senyora, que fassau muntar lo meu baix esperit a 
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desigar les celestials benaventures90 hon vós estau gloriosament aposentada, que 

per les errades sendes de aquest enganós món no devalle en la profunditat de les 

infernades penes. Y perquè yo sia fet digne de alçar lo meu malalt esperit en tan 

excel·lida glòria, feu-me lavar aquell en fonts de abundoses làgrimes [124r] 

perquè, lavat y enblanquit en tan medicinals aygües,91 puga davant lo divinal 

conspecte pur y net aparéxer.92 Y guardau-me, senyora misericordiosa, que la mort 

improvisament no m’asalte, mas que tinga espay de fer de mos greus peccats 

penitència, perquè, aprés de aquesta miserable vida, mereixca93 veure-us en los 

regnes de parahís94 a la dreta part del vostre gloriós fill aseyta.95 Amén. 

 

Miracle  

Una virtuosa senyora, muller de hun rich cavaller, tan gran devoció tenia a 

la sacratíssima verge Maria que en altres coses no estudiava sinó en lo96 servir de 

la97 poderosa reyna de glòria. Y, encara que fos dona riqua y de gran linatge, tan 

gran humilitat tenia que totes les pompes y vanitats mundanes desestimava, anant 

pobrament vestida, portant sobre la sua carn hun aspre celici,98 ni jamés fon99 vista 

alegrar-se ni riure sinó parlant ab devotes presones100 y101 en los alegres dies dels 

set goigs principals de la gloriosa verge Maria. 

Venint lo benaventurat dia de la Assumpció, contemplant aquesta devota 

senyora en lo maravellós triunpho, en la solempne festa, en la ineffable glòria ab 

què muntava la mare de Déu al celestial regne, ab intensa devoció la supplicava 

que la fes muntar en aquell beneyt dia a veure y possehir aquella incomparable 

glòria, aquella real102 cadira hon103 la sua magestat en la ciutat de parahís104 està 

aseyta.105 Y, ab tan grans plors y ab [124v] tan altes paraules de intensa devoció 

                                                      
90 benaventures: benaventurances c 
91 medicinals aygües: medicinal aygua c 
92 aparexer: appareixer c 
93 mereixca: meresca c 
94 parahís: paradis c 
95 aseyta: assentada c 
96 lo: om. c 
97 de la: aquella c 
98 celici: cilici  c 
99 fon: fonc c 
100 presones: persones c 
101 y: o c 
102 real: real e triumphant c 
103 hon: hon en c 
104 parahís: paradis c 
105 aseyta: assentada c 
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mogudes dins una devota capella la suplicava, que lo marit y tots los de la casa la 

escoltaven106 y, entre les altres paraules, hoïren que deya: «O, lum y spill de 

humilitat profunda! O, mare de misericòrdia! O, dispensera de les divinals gràcies! 

Atenga yo en aquest benaventurat dia per les vostres misericordioses mans aquesta 

gràcia: que puga veure aquella real cadira hon vós, emperadriu dels cels, 

dignament107 estau aseyta.108 Y axí, com en semblant dia de huy muntàs sobre los 

nou órdens dels àngels, me façau per vostres mèrits muntar a sentir de aquell 

incomparable goig que los benaventurats àngels mirant la vostra magestat 

posseheixen».109 

Y, acabades per la virtuosa senyora tan devotes paraules, hoí lo marit y los 

altres qui la escoltaven110 una celestial veu que li dix: «Veniu, amada mia; veniu, 

devota mia, a possehir aquella benaventura111 que ab devotes obres haveu 

guanyada». 

Y perquè lo marit ni los altres més avant parlar no la sentiren, entraren dins 

la devota capella, hon la trobaren agenollada que havia donat l’ànima en les mans 

de la reyna de parahís112 en qui tan gran devoció havia tenguda. Deo gràcias. 

                                                      
106 escoltaven: escultauen c 
107 dignament: om. c 
108 asseyta: assentada c 
109 posseheixen: possehixen c 
110 escoltaven: escultaven c 
111 benaventura: benaventurada a; benauenturança c 
112 parahís: paradis c 
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 [125r] Taula dels capítols de la obra de La vida de la gloriosa verge Maria 

De la puríssima e inmaculada concepció de la gloriosa verge Maria. Capítol I 

De la nativitat de la gloriosa verge Maria. Ca.II 

Com la gloriosa verge Maria de edat de tres anys anà a servir lo temple. Capítol III 

Com la gloriosa verge Maria fon esposada ab sent Joseph. Capítol IIII 

Com la gloriosa verge Maria concebé lo seu gloriós fill. Capítol V 

De la visitació de senta Elisabet en los monts de Judea. Capítol VI 

Com la gloriosa verge Maria parí a son fill, Déu y senyor nostre. Capítol VII 

Com la gloriosa verge Maria véu circuncir al seu beneyt fill ab hun coltell de pedra. 

Capítol VIII 

Com los tres reys d’Orient adoraren al gran rey de glòria en los braços de la reyna 

de misericòrdia. Capítol VIIII 

[125v]Com la gloriosa verge Maria presentà son fill al temple en les mans de 

Simeon. Capítol X 

Com la gloriosa verge Maria fugí ab lo seu beneyt fill en Egipte. Capítol XI 

Com la gloriosa verge Maria tornà de la terra de Egipte. Capítol XII 

Com la gloriosa verge Maria trobà son fill en lo temple havent-lo perdut tres dies. 

Capítol XIII 

Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu benaventurat fill per anar al 

sanct batisme e a dejunar en lo desert. Capítol XIIII 

Com la gloriosa verge Maria féu convertir a son fill en les noces de sent Johan 

evangelista l’aygua en vi. Capítol XV 

Com la gloriosa verge Maria és entesa per Martha y per Magdalena quant en lo seu 

castell acolliren a Jesús, salvador nostre. Capítol XVI 

Com la gloriosa verge Maria rebé lo preciós cors de son fill en la sancta scena y 

com aprés de la assenció de son fill combregava y confessava y la oració que deya 

quan combregava. Capítol XVII 
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 [126r]Com pres comiat de la gloriosa verge Maria lo seu beneyt fill per anar a la 

mort e passió dolorosa. Capítol XVIII 

Quines coses pensava la verge Maria quant son fill hagué pres comiat d’ella per 

anar a la mort e passió. Capítol XVIIII 

Com la gloriosa verge Maria seguia lo seu benaventurat fill portant la creu al coll. 

Capítol XX 

Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la mort del seu gloriós fill y lo plant 

que aprés la mort de aquell feya. Capítol XXI 

Com la gloriosa verge Maria confortava y consolava lo sanct ladre y los altres 

deixebles aprés la mort del seu benaventurat fill. Ca. XXII 

Com la gloriosa verge Maria tengué son fill en les faldes devallat de la creu. Ca. 

XXIII 

Com la gloriosa verge Maria havent deixat son fill en lo sepulcre tornant a la sua 

posada adorà la sancta creu en lo mont de Calvari. Ca. XXIIII 

Quines coses féu la gloriosa verge Maria lo disapte sanct y com rahonà als apòstols 

y dexebles la mort y passió del seu gloriós fill. Ca. XXV 

Quines coses féu la gloriosa verge Maria en la resurrecció del seu gloriós fill. Ca. 

XXVI 

Què féu la gloriosa verge Maria en la assensió als cels[126v] del seu beneyt fill. 

Ca. XXVII 

De la missió del Sanct Sperit en lo sanct col·legi hon era la gloriosa verge Maria y 

com instruhí aprés als apòstols per a edificar la sancta Sgleya christiana. Capítol 

XXVIII 

Quines coses féu la gloriosa verge Maria aprés la assensió del seu gloriós fill y 

aprés la missió del sanct esperit. Capítol XXVIIII 

Com la gloriosa verge Maria muntà als cels en cors y en ànima. Capítol XXX 
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Deo gracias A lahor y glòria de nostre senyor Déu y de la sua mare sacratíssima és 

esta[da] [inc. esta] acabada la present obra de empremtar en la insigne ciutat de 

València per Nicolau Spindaler, alamany, a XXV del mes de joliol, any 

Mil.CCCC.LXXXXIIII.
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Notes 

                                                      
i Ct 4, 7: Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te. 
ii Una de les antifones marianes: Haec est virga in qua nec nodus originalis, nec cortex 

actualis culpae fuit. 
iii  Is 50, 2: quia veni et non erat vir vocavi et non erat qui audiret numquid adbreviata et 

parvula facta est manus mea ut non possim redimere aut non est in me virtus ad 
liberandum ecce in increpatione mea desertum faciam mare ponam flumina in siccum 
conputrescent pisces sine aqua et morientur in siti 

iv Gn 3, 15: inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius ipsa 
conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius. 

v Ec 24, 21: Et quasi storax et galbanus et ungula et gutta et quasi libanus non incisus 
vaporavi habitationem meam et quasi balsamum non mixtum odor meus. 

vi Sl 50 (51), 7: Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater 
mea. 

vii Ct 6, 9: Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut 
sol, terribilis ut castrorum acies ordinata 

viii  Gn, 2, 8: plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio in quo 
posuit hominem quem formaverat. 

ix Gn 1, 3: Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. 
x És el cant de Zacaries relatat per Lc 1, 79:: Illuminare his qui in tenebris et in umbra 

mortis sedent. 
xi Introit del In Assumptione beate Mariae Virginis : "Gaudeamus omnes in Domino, diem 

festum celebrantes sub honore Mariae Virginis: de cuius solemnitate gaudent angeli, et 
collaudant Filium Dei Alleluja, alleluja. Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego 
opera mea regi’. 

xii  Antifona de la litúrgia de la Nativitat de la Verge. 
xiii  Ec 24, 25: in me gratia omnis vitae et veritatis in me omnis spes vitae et virtutis.  
xiv  Ex 15, 1: Cantemus Domine: gloriose enim magnificatus est. 
xv  Sl 33(34), 2: benedicam Dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo. 
xvi  Tb 3, 16-18: Tu scis Domine, quia numquam concupivi virum, et mundam servavi 

animam meam ab omni concupiscentia. Numquam cum ludentibus miscui me, neque 
cum his, qui in levitate ambulant, participem me præbui virum autem cum timore tuo 
non libidine mea consensi suscipere. 

xvii Pr 31, 10: Mulierem fortem quis inveniet. 
xviii  Jr 1, 18: Ego quippe dedi te hodie in civitatem munitam, et in columnam ferream, et in 

murum æreum, super omnem terram, regibus Juda, principibus eius, et sacerdotibus, et 
populo terræ. 

xix  Pr 5, 16: Deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas tuas divide. 
xx Deu tractar-se de Cesarea Marítima, també coneguda com Cesarea Palestina o Cesarea, 

ciutat construïda pel rei Herodes entre el 25 i el 13 a.C. 
xxi És l’única referencia que hem trobat en la producció de Peres que siga una posible 

al· lusió a la seua vida personal. 
xxii  Sl 86 (87), 3: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. 
xxiii   Lc 1,38: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 
xxiv  Sl 44 (45), 3: Diffusa est gratia in labiis tuis; propterea benedixit te Deus in æternum. 
xxv   Lm 1, 11: Vide, Domine, et considera quoniam facta sum vilis! 
xxvi  La primera part correspon al Sl 72(73), 24: ‘cum gloria asumpsisti me’. 
xxvii Sl 71 (72), 6: Descendet sicut pluvia in vellus. 
xxviii  Jr 31, 22: quia creavit Dominus novum super terram: femina circumdabit virum. 
xxix Ex 2, 1-3: naixement de Moisés. 
xxx Sl79 (80), 4: Deus, converte nos, et ostende faciem tuam, et salvi erimus. 
xxxi En aquest punt de la narració, poc habitual en la tradició, la VVM segueix les MVC. 
xxxii Jn 1, 29: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. 
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xxxiii  Ex 15, 1: tunc cecinit Moses et filii Israhel carmen hoc Domino et dixerunt cantemus 

Domino gloriose enim magnificatus est equum et ascensorem deiecit in mare; Ex 15,21 
‘quibus praecinebat dicens cantemus Domino gloriose enim magnificatus est equum et 
ascensorem eius deiecit in mare. 

xxxiv Jt 5, 2-3: Qui sponte obtulistis de Israël animas vestras ad periculum, benedicite 
Domino. Audite, reges; auribus percipite, principes: ego sum, ego sum, quæ Domino 
canam, psallam Domino Deo Israël. 

xxxv Jdt 16, 2: Incipite Domino in tympanis; cantate Domino in cymbalis; modulamini illi 
psalmum novum. 

xxxvi Lc 1, 68: Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit, et fecit redemptionem plebis 
suæ. 

xxxviiLc 2,14: Gloria in altissimis Deo. A partir d’una variació d’aquest versicle, es crea la 
Doxologia major: himne de glòria de la litúrgia catòlica: Gloria in excelsis Deo. "gloria 
in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis". 

xxxviii  1Sa 2, 1: "Exultavit cor meum in Domino, et exaltatum est cornu meum in Deo meo; 
dilatatum est os meum super inimicos meos; quia laetata sum in salutari tuo". Segons 
algunes fonts en la Biblia Vulgata Samuel 1 i 2 esdevé el Llibre dels Reis 1 i 2. 

xxxix Sl 18 (19), 6 : Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo exultavit ut gigans ad 
currendam viam suam. 

xl Sl 142 (143), 6: Anima mea sicut terra sine aqua tibi. 
xli Pr 9, 5: Venite, comedite panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis. 
xlii  Is 53, 2: Et ascendet sicut virgultum coram eo, et sicut radix de terra sitienti. 
xliii  Ct 4,1: Quam pulchra es, amica mea! quam pulchra es! Oculi tui columbarum, absque 

eo quod intrinsecus latet. 
xliv Ec 8, 2: Ego os regis observo et praecepta iuramenti Dei. 
xlv Is 19, 20: et erit in signum et in testimonium Domino exercituum in terra Aegypti 

clamabunt enim ad Dominum a facie tribulantis et mittet eis salvatorem et 
propugnatorem qui liberet eos. 

xlvi Gn 3, 17-19: ad Adam vero dixit quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno ex 
quo praeceperam tibi ne comederes maledicta terra in opere tuo in laboribus comedes 
eam cunctis diebus vitae tuae spinas et tribulos germinabit tibi et comedes herbas terrae 
in sudore vultus tui vesceris pane donec revertaris in terram de qua sumptus es quia 
pulvis es et in pulverem reverteris. 

xlvii  Sl 71 (72), 10: reges Tharsis et insulae munera offerent reges Arabum et Saba dona 
adducent. 

xlviii  Gn 8, 10-11: expectatis autem ultra septem diebus aliis rursum dimisit columbam ex 
arca at illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo 
intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram. 

xlix Lc 2, 29: nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace. 
l Sl 47 (48), 10: suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. 
li Ec 24, 31: qui elucidant me vitam aeternam habebunt. 
lii  Mt 2, 13.15: Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, 

dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, et esto ibi usque 
dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum. Qui 
consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in Ægyptum: et erat ibi 
usque ad obitum Herodis: ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam 
dicentem: Ex Ægypto vocavi filium meum. 

liii  Mt 2, 19-20: Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph in 
Ægypto, (20) dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israël: 
defuncti sunt enim qui quærebant animam pueri. 

liv Salm 87 (88), 16: Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea exaltatus autem 
humiliatus sum et conturbatus. 

lv Mt 2, 21-23: Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israël. 
(22) Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judæa pro Herode patre suo, timuit illo 
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ire: et admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ. (23) Et veniens habitavit in 
civitate quæ vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod dictum est per prophetas: Quoniam 
Nazaræus vocabitur. 

lvi Aquest miracle existeix en altres tradicions però amb altres ordres monàstiques. Que 
Peres diga que es dominicà no és casual, sembla que hi estava molt relacionat. 
Recordem que tradueix dos obres dels dos dominics més importants de l’època: 
Caterina de Siena i Vicent Ferrer. 

lvii  Ct 5, 8: adiuro vos filiae Hierusalem si inveneritis dilectum meum ut nuntietis ei quia 
amore langueo. 

lviii  Ct 5, 9: qualis est dilectus tuus ex dilecto o pulcherrima mulierum qualis est dilectus 
tuus ex dilecto quia sic adiurasti nos. 

lix Ct 5,10-11: dilectus meus candidus et rubicundus electus ex milibus caput eius aurum 
optimum comae eius sicut elatae palmarum nigrae quasi corvus. 

lx En aquesta intervenció Peres glossa el càntic de Salomó (Ct 5, 1-16): Veniat dilectus 
meus in hortum suum et comedat fructus eius optimos. Veni in hortum meum, soror mea, 
sponsa; messui myrrham meam cum aromatibus meis, comedi favum cum melle, bibi 
vinum cum lacte meo. Comedite, amici, et bibite et inebriamini, carissimi. Ego dormio, et 
cor meum vigilat. Vox dilecti mei pulsantis: " Aperi mihi, soror mea, amica mea, columba 
mea, immaculata mea, quia caput meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium ". 
"Exspoliavi me tunica mea, quomodo induar illa? Lavi pedes meos, quomodo inquinabo 
illos?". Dilectus meus misit manum suam per foramen, et venter meus ilico intremuit. 5 
Surrexi, ut aperirem dilecto meo; manus meae stillaverunt myrrham, et digiti mei pleni 
myrrha probatissima super ansam pessuli. Aperui dilecto meo; at ille declinaverat atque 
transierat. Anima mea liquefacta est, quia discesserat. Quaesivi et non inveni illum; vocavi, 
et non respondit mihi. Invenerunt me custodes, qui circumeunt civitatem; percusserunt me 
et vulneraverunt me, tulerunt pallium meum mihi custodes murorum. Adiuro vos, filiae 
Ierusalem: si inveneritis dilectum meum, quid nuntietis ei? "Quia amore langueo". Quid est 
dilecto tuo prae ceteris, o pulcherrima mulierum? Quid est dilecto tuo prae ceteris, quia sic 
adiurasti nos? Dilectus meus candidus et rubicundus dignoscitur ex milibus. Caput eius 
aurum optimum, cincinni eius sicut racemi palmarum, nigri quasi corvus. Oculi eius sicut 
columbae super rivulos aquarum, quae lacte sunt lotae et resident iuxta fluenta plenissima. 
Genae illius sicut areolae aromatum, turriculae unguentorum; labia eius lilia distillantia 
myrrham primam. Manus illius tornatiles aureae, plenae hyacinthis; venter eius opus 
eburneum distinctum sapphiris. Crura illius columnae marmoreae, quae fundatae sunt super 
bases aureas; species eius ut Libani, electus ut cedri. Guttur illius suavissimum, et totus 
desiderabilis. Talis est dilectus meus, et ipse est amicus meus, filiae Ierusalem. 
lxi Ct 2, 3: sicut malum inter ligna silvarum sic dilectus meus inter filios sub umbra illius 

quam desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo. 
lxii  Mt 7, 19: Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. 
lxiii  Glossa Jn 2, 1-11. 
lxiv Job 31, 18: quia ab infantia mea crevit mecum miseratio et de utero matris meae egressa 

est mecum. 
lxv Ec 35, 26: Speciosa est misericordia Dei in tempore tribulationis, quasi nubes pluviae in 

tempore siccitatis. 
lxvi Ec 24, 12: tunc praecepit et dixit mihi creator omnium et qui creavit me requievit in 

tabernaculo meo. 
lxvii  Pr 31, 20: Manum suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem. 
lxviii  Est 1, 1-8. El nom d’Assuer es relatiu al de Xerxes, el rei del llibre d’Ester, ambdós 

deriven del nom original persa Khashayar-sha (wikipèdia). 
lxix Sl 44 (45), 17: pro patribus tuis nati sunt tibi filii constitues eos principes super omnem 

terram. 
lxx Is 7, 15: butyrum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum. 
lxxi Un lector ha completat a ploma les introduccions als parlaments d’aquest diàleg. En 

aquest cas primer cas llegim: <Respon lo dilectíssim fill en semblant manera>. 
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lxxii  La mà del lector completa: <Respon la senyora>. 
lxxiii  Is 64, 10: civitas sancti tui facta est deserta Sion deserta facta est Hierusalem desolata.  
lxxiv Gn 15, 12: Cumque sol occumberet, sopor irruit super Abram, et horror magnus et 

tenebrosus invasit eum. 
lxxv Glossa de Gn 22, 6-10: Tulit quoque ligna holocausti et imposuit super Isaac filium 

suum; ipse vero portabat in manibus ignem et cultrum. Cumque duo pergerent simul, 
dixit Isaac Abrahae patri suo: “Pater mi”. Ille respondit: “Quid vis, fili?”. “Ecce, inquit, 
ignis et ligna; ubi est victima holocausti?”. Dixit Abraham: “Deus providebit sibi 
victimam holocausti, fili mi”.Pergebant ambo pariter; et venerunt ad locum, quem 
ostenderat ei Deus, in quo aedificavit Abraham altare et desuper ligna composuit. 
Cumque colligasset Isaac filium suum, posuit eum in altari super struem lignorum 
extenditque Abraham manum et arripuit cultrum, ut immolaret filium suum. 

lxxvi Dina és filla de Jacob, nét d’Abraham. Gn 34, 1-31. 
lxxvii  Gn 48, 20: benedixitque eis in ipso tempore dicens in te benedicetur Israhel atque 

dicetur faciat tibi Deus sicut Ephraim et sicut Manasse constituitque Ephraim ante 
Manassen. 

lxxviii  Gn 37, 18-28: Qui cum vidissent eum procul, antequam accederet ad eos, cogitaverunt 
illum occidere. Et mutuo loquebantur: “Ecce somniator venit; venite, occidamus eum et 
mittamus in unam cisternarum dicemusque: Fera pessima devoravit eum. Et tunc 
apparebit quid illi prosint somnia sua”. Audiens autem hoc Ruben nitebatur liberare eum 
de manibus eorum et dixit: “Non interficiamus animam eius”. Et dixit ad eos: “Non 
effundatis sanguinem; sed proicite eum in cisternam hanc, quae est in solitudine, 
manusque vestras servate innoxias ”. Hoc autem dicebat volens eripere eum de manibus 
eorum et reddere patri suo. Confestim igitur, ut pervenit ad fratres suos, nudaverunt eum 
tunica talari miseruntque eum in cisternam, quae non habebat aquam. Et sederunt, ut 
comederent panem. Attollentes autem oculos viderunt Ismaelitas viatorcs venire de 
Galaad et camelos eorum portantes tragacanthum et masticem et ladanum in Aegyptum. 
Dixit ergo Iudas fratribus suis: “Quid nobis prodest, si occiderimus fratrem nostrum et 
celaverimus sanguinem ipsius? Melius est ut vendatur Ismaelitis, et manus nostrae non 
polluantur; frater enim et caro nostra est”. Acquieverunt fratres sermonibus illius. Et 
praetereuntibus Madianitis negotiatoribus, extrahentes Ioseph de cisterna, vendiderunt 
eum Ismaelitis viginti argenteis. Qui duxerunt eum in Aegyptum. 

lxxix Mt 17, 5: adhuc eo loquente ecce nubes lucida obumbravit eos et ecce vox de nube 
dicens hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene conplacuit ipsum audite. 

lxxx Actualment hi ha una església armeno-catòlica construïda sobre el lloc de l’església 
medieval de “Santa Maria de l’Espasme”. Quarta parada del viacrucis que encara 
actualment se celebra a la ciutat de Jerusalem per recordar la Passió de Crist. 

lxxxi Lc 15, 6: et veniens domum convocat amicos et vicinos dicens illis: “Congratulamini 
mihi, quia inveni ovem meam, quae perierat”. 

lxxxii  Jn 19, 28: Postea sciens Iesus quia iam omnia consummata sunt ut consummaretur 
scriptura dicit sitio. 

lxxxiii  Jn 19, 26: cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat dicit 
matri suae mulier ecce filius tuus. 

lxxxiv Jr 8, 23: Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum, et plorabo die 
ac nocte interfectos filiae populi mei? 

lxxxv Ct 8, 7: Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem, nec flumina obruent illam: 
si dederit homo omnem substantiam domus suæ pro dilectione, quasi nihil despiciet 
eam. 

lxxxvi Ec 24, 23: ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris et flores mei fructus honoris et 
honestatis. 

lxxxvii  Lc 23, 42: "Domine memento mei cum veneris in regnum tuum". 
lxxxviii  Lc 18, 13 (Paràbola del fariseu i el publicà): et publicanus a longe stans nolebat nec 

oculos ad caelum levare sed percutiebat pectus suum dicens Deus propitius esto mihi 
peccatori. 
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lxxxix Is 6, 3: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.Continua amb frases de Dn 

7,10 i la segona part amb Mt 21:9. 
xc Es tracta del plany de David per la mort del rei Abner (2 Samuel 2, 28-39). 
xci Ct 2, 16: Dilectus meus mihi et ego illi qui pascitur inter lilia; i també Ct 6, 2: ego dilecto 

meo et dilectus meus mihi qui pascitur inter Lilia. 
xcii Is 53, 5: "ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras adtritus est propter scelera 

nostra disciplina pacis nostrae super eum et livore eius sanati sumus";. 
xciii Sl 73, 12: Deus autem rex noster ante saeculum operatus est salutes in medio terrae. 
xciv Ct 7, 8: dixi ascendam in palmam adprehendam fructus eius et erunt ubera tua sicut 

botri vineae et odor oris tui sicut malorum. 
xcv Jr 1, 2: plorans ploravit in nocte et lacrimae eius in maxillis eius non est qui consoletur 

eam ex omnibus caris eius omnes amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici. 
xcvi Sl 109, 7 : de torrente in via bibet propterea exaltabit caput. 
xcvii Is 53, 2: et ascendet sicut virgultum coram eo et sicut radix de terra sitienti non est 

species ei neque decor et vidimus eum et non erat aspectus et desideravimus eum. 
xcviii Is 63,2: quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium in 

torculari. 
xcix Mt 27,29: et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius et harundinem in 

dextera eius et genu flexo ante eum inludebant dicentes have rex Iudaeorum. 
c Is 9, 6: parvulus enim natus est nobis filius datus est nobis et factus est principatus super 

umerum eius et vocabitur nomen eius Admirabilis consiliarius Deus fortis Pater futuri 
saeculi Princeps pacis. 

ci Sl 68 (69), 22: et dederunt in escam meam fel et in siti mea potaverunt me aceto. 
cii Sl 21 (22), 15: dinumeraverunt omnia ossa mea ipsi vero consideraverunt et inspexerunt 

me. 
ciii Ct 2, 8 (Vox dilecti mei!) i Ct 5, 2: ego dormio et cor meum vigilat vox dilecti mei 

pulsantis aperi mihi soror mea amica mea columba mea inmaculata mea quia caput 
meum plenum est rore et cincinni mei guttis noctium. 

civ Ct 5, 5: surrexi ut aperirem dilecto meo manus meae stillaverunt murra digiti mei pleni 
murra probatissima. 

cv Sl 21 (22) (o 22 (21), 19: diviserunt vestimenta mea sibi et super vestimentum meum 
miserunt sortem. 

cvi Jn 19, 26: Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem, quem diligebat, dicit 
matri: “Mulier, ecce filius tuus”. 

cvii Am 8, 9: et erit in die illa dicit Dominus occidet sol meridie et tenebrescere faciam 
terram in die luminis 

cviii D’acord a Jn 19, 28: postea sciens Iesus quia iam omnia consummata sunt ut 
consummaretur scriptura dicit sitio 

cix Jn 19, 30: cum ergo accepisset Iesus acetum dixit consummatum est et inclinato capite 
tradidit spiritum. 

cx Lc 23, 46: et clamans voce magna Iesus ait Pater in manus tuas commendo spiritum 
meum et haec dicens exspiravit. 

cxi Mt 27, 54: centurio autem et qui cum eo erant custodientes Iesum viso terraemotu et his 
quae fiebant timuerunt valde dicentes vere Dei Filius erat iste. Mt 14, 33: videns autem 
centurio qui ex adverso stabat quia sic clamans exspirasset ait vere homo hic Filius Dei 
erat. Mc 15, 39: videns autem centurio qui ex adverso stabat quia sic clamans 
exspirasset ait vere homo hic Filius Dei erat. 

cxii Jn 19, 36: facta sunt enim haec ut scriptura impleatur os non comminuetis ex eo. 
cxiii Tradició apòcrifa, no sembla identificar-lo amb el centurió de Mt 27,54 i Mc 15:39 que 

afirma que "aquest home era el veritable fill de Déu, sinó amb el soldat anònim de Jn 
19, 34. Segueix les MVC. 

cxiv Jn 19,34: sed unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. 
cxv Lc 23, 34: Iesus autem dicebat Pater dimitte illis non enim sciunt quid faciunt dividentes 

vero vestimenta eius miserunt sortes.  
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cxvi Sl 117, 24: haec est dies quam fecit Dominus exultemus et laetemur in ea. 
cxvii Ct 4, 6: donec adspiret dies et inclinentur umbrae vadam ad montem murrae et ad 

collem turis. 
cxviii Sl 3, 6: ego dormivi et soporatus sum exsurrexi quia Dominus suscipiet me. 
cxix Mt 17, 21-22; Mt 16, 21; Mc 9, 30. 
cxx Gn 41, 41-44: Dixitque rursus pharao ad Ioseph: “Ecce, constitui te super universam 

terram Aegypti ”.Tulitque anulum de manu sua et dedit eum in manu eius; vestivitque 
eum stola byssina et collo torquem auream circumposuit. Fecitque eum ascendere super 
currum suum secundum, clamante praecone: “Abrech!”, ut omnes coram eo 
genuflecterent et praepositum esse scirent universae terrae Aegypti. Dixit quoque rex ad 
Ioseph: “Ego sum pharao; absque tuo imperio non movebit quisquam manum aut pedem 
in omni terra Aegypti”. 

cxxi Sl 22, 4: nam et si ambulavero in medio umbrae mortis non timebo mala quoniam tu 
mecum es virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sun. 

cxxii Sl 56 (57), 9: exsurge gloria mea exsurge psalterium et cithara exsurgam dilúculo. 
cxxiii Introit de la litúrgia de la Nativitat de Maria: Salve, sancta Parens, eníxa puerpera 

Regem: qui cælum terramque regit in sæculorum. Coelius Sedulius Carmen Paschale 
Liber Secundus, Salve, sancta parens, enixa puerpera regem. 

cxxiv Sl 44 (45), 3: speciosus forma prae filiis hominum diffusa est gratia in labiis tuis 
proptere a benedixit te Deus in aeternum. 

cxxv Ez 31, 8: cedri non fuerunt altiores illo in paradiso Dei abietes non adaequaverunt 
summitatem eius et platani non fuerunt aequae frondibus illius omne lignum paradisi 
Dei non est adsimilatum illi et pulchritudini eius. 

cxxvi Sl 29 (30), 12: convertisti planctum meum in gaudium mihi conscidisti saccum meum 
et circumdedisti me laetitia 

cxxvii Sl 117 (118), 24: haec est dies quam fecit Dominus exultemus et laetemur in ea. 
cxxviii Is 9, 2: populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam habitantibus in regione 

umbrae mortis lux orta est eis. 
cxxix Sl 23 (24), 7: adtollite portas principes vestras et elevamini portae aeternales et introibit 

rex gloriae. 
cxxx Altra de les quatre antífones marianes: Regina caeli, laetare, alleluia: Quia quem 

meruisti portare. alleluia, Resurrexit, sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia. 
cxxxi Sl 68, 19 i Ef 4, 8: propter quod dicit ascendens in altum captivam duxit captivitatem 

dedit dona hominibus. 
cxxxii Sl 7 (8), 8: et synagoga populorum circumdabit te et propter hanc in altum regredere. 
cxxxiii En realitat aquesta citació pertany a Za 9, 11: “tu quoque in sanguine testamenti tui 

emisisti vinctos tuos de lacu in quo non est aqua”, i no a Osees com indica el text.  
cxxxiv Sl 123 (124), 6-7: benedictus Dominus qui non dedit nos in captionem dentibus eorum 

anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium laqueus contritus est et nos 
liberati sumus. 

cxxxv Jr 49, 22: ecce quasi aquila ascendet et evolabit et expandet alas suas super Bosram et 
erit cor fortium Idumeae in die illa quasi cor mulieris parturientis. 

cxxxvi Sl 103 (104), 3: qui tegis in aquis superiora eius qui ponis nubem ascensum tuum qui 
ambulas super pinnas ventorum. 

cxxxvii Jb 23, 11: vestigia eius secutus est pes meus viam eius custodivi et non declinavi ex 
ea. 

cxxxviii Jn 19, 30: cum ergo accepisset Iesus acetum dixit consummatum est et inclinato 
capite tradidit spiritum. 

cxxxix Ct 5, 1: veniat dilectus meus in hortum suum et comedat fructum pomorum suorum 
veni in hortum meum soror mea sponsa messui murram meam cum aromatibus meis 
comedi favum cum melle meo bibi vinum meum cum lacte meo comedite amici bibite 
et inebriamini carissimi 

cxl Sl 44 (45), 17: pro patribus tuis nati sunt tibi filii constitues eos principes super omnem 
terram. 
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cxli Sl 77 (78), 59: et induxit eos in montem sanctificationis suae montem quem adquisivit 

dextera eius et eiecit a facie eorum gentes et sorte divisit eis terram in funiculo 
distributionis. 

cxlii Inici d’una de les antífones marianes: Ave, Regina Caelorum, Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta Ex qua mundo lux est orta [...]. 
cxliii  Sl 44 (45), 10: filiae regum in honore tuo adstetit regina a dextris tuis in vestitu 

deaurato circumdata varietate. 
cxliv Ct 8, 5: quae est ista quae ascendit de deserto deliciis affluens et nixa super dilectum 

suum sub arbore malo suscitavi te ibi corrupta est mater tua ibi violata est genetrix tua. 
cxlv Gn 7, 17: actumque est diluvium quadraginta diebus super terram et multiplicatae sunt 

aquae et elevaverunt arcam in sublime a terra. 
cxlvi Ap 12, 1: Et signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole et luna sub pedibus 

eius, et in capite eius corona stellarum duodecim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


