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NOTA PRÈVIA 

l camí del doctorat és llarg i, encara que el tema al qual estigues dedicant 
hores i hores t’agrade i, fins i tot, t’apassione, és feixuc. És una faena que 

t’enfronta amb les teues limitacions intel·lectuals i, en alguns casos, físiques, és 
quan t’adones que no sabies tantes coses com semblava i eres conscient que 
necessites ajuda. I ací és on està una de les grandeses del doctorat, que, des de la 
més absoluta soledat de la cel·la en què te tanques fugint del món, trobes l’ajuda 
que necessites en els companys, en els amics, en la família. Ara comprenc el desig 
d’agrair que ompli sempre els doctorands: som el que som perquè ens ajuden a 
ser-ho. Res seria possible, fins i tot, en els treballs més solitaris i individualistes, 
sense els altres, els que ens completen. 

Hi ha hagut molta gent interessada pels meus avanços en aquesta edició, 
donar les gràcies a tots seria massa llarg i no té sentit utilitzar més paper del que 
ja he fet servir. Així que em centraré en els més imprescindibles i acadèmics. En 
primer lloc, agraïsc al Departament de Filologia Catalana per acollir-me, indigne 
de servir a la causa, amb tanta estima i, en representació de tots, al seu director, 
l’amic Carles Segura (i no m’oblide de la quadrella, amb la qual passe tants bons 
moments). Entre aquests amics que he trobat al Departament, no puc deixar de 
mencionar als qui han col·laborat d’alguna manera en el procés d’elaboració 
d’aquesta tesi, fent-me suggerències o revisant-ne alguna part: la meua admirada 
filòloga de guàrdia Sandra Montserrat i els meus «germans grans» Carme 
Arronis i Eduard Baile, tots tres formem junts l’A B C del Departament.  

La família, especialment els meus pares i el meu germà, la col·laboració del 
qual no ha sigut menor, no pot faltar en els agraïments, m’han donat suport en 
tot moment, a pesar que, com em coneixen íntimament i saben realment com sóc, 
sé que se sorprenen que siga capaç d’arribar al final sense perdre el cap pel camí. 

Finalment, agraïsc profundament a la Dra. Marinela Garcia Sempere el seu 
mestratge i la seua guia, però sobretot la comprensió que ha demostrat, sobretot 
en els últims moments. I agraïsc al tribunal que m’ha d’avaluar la paciència en la 
lectura i els suggeriments tan útils i necessaris que em faran, que els errors de hui 
siguen els encerts de demà. 

 

HCiS 

Elx, 13 de juny de 2013 
Festivitat del rei Salomó 
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acobus de Voragine,1 nascut entre el 1226 i el 1230 i mort el 1298, és sens dubte 
un dels autors baixmedievals més influents de la cultura d’Occident. Aquesta 

afirmació pot resultar del tot exagerada si tenim en compte que hui en dia és 
pràcticament desconegut, fins i tot, pels lectors més aficionats a acostar-se a 
èpoques anteriors. Tampoc ens ha d’estranyar, la temàtica i el gènere de les seues 
obres fa temps que deixaren d’agradar. Així i tot, durant pràcticament tres segles, 
els que van des de la segona meitat del XIII a la segona meitat del XVI, la Legenda 
aurea (ca. 1260), la seua obra més difosa i de la qual presentem l’edició dels 
incunables de la traducció catalana, fou un referent que influí en multitud 
d’àmbits, especialment l’artístic i el literari de caire devocional. També coneguda 
com a Legenda sanctorum, Lombardica historia i, més comunament, Flos sanctorum, 
és un gran recull de vides de sants i de festes cristològiques, mariològiques i 
eclesiàstiques organitzades a partir del calendari litúrgic cristià. Fent servir 
terminologia moderna, podríem parlar sense embuts d’un best-seller que fou 
copiat arreu d’Europa i traduït del llatí a multitud de llengües,2 fet que palesen 
els centenars i centenars de manuscrits –i, en arribar la impremta a mitjans segle 
XV, d’impresos– que se’n conserven. Poques obres, a banda de la Bíblia, tingueren 
tan gran fortuna. 

Aquesta obra ajudà a transmetre uns continguts narratius, doctrinals i 
iconogràfics de procedència molt diferent que es «popularitzaren» a través d’uns 
altres gèneres i disciplines. Moltes de les representacions plàstiques del gòtic i del 
renaixement que tracten la vida de Crist, de Maria o dels diferents sants, 
especialment màrtirs, no s’entenen sense la influència de la Legenda aurea. La 
comprensió de l’art religiós d’aquella època passa indefugiblement per la lectura 
d’aquesta obra. És cert que existiren altres reculls hagiogràfics semblants, com el 
de Jean de Mailly o Bartolomeo da Trento, antecedents i models del de Voragine, 
però cap d’ells n’aconseguí la difusió i el prestigi. 

Els exemples abunden, però voldríem referir-nos a un cas especial i únic 
que en dóna testimoni. El Misteri d’Elx és un drama religiós en català de finals del 
segle XV que escenifica la mort, l’assumpció i la coronació de la Mare de Déu. El 
fet més curiós és que, més de cinc-cents anys després, encara continua 
representant-se cada 14 i 15 d’agost a la basílica de Santa Maria d’Elx. 
L’argument, que no té cap fonament evangèlic, es remunta als diferents apòcrifs 
dels segles V i VI que aparegueren per a donar resposta als dubtes que es 

                                                
1 Entre les diferents opcions que existeixen per a citar aquest autor (Iacopo da Varazze, Jaume de 
Voràgine, etc.), hem preferit la forma llatina del nom. 
2 Maggioni, l’editor de la Legenda aurea en llatí, també fa servir aquest concepte: «Alla fine del XIII 
secolo, la Legenda aurea era ormai una sorta di best seller, come testimonia l’ottantina di codici 
precedenti al XIV secolo» (Maggioni 2007: XVIII). 

J 
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plantejaren sobre la mort i la glorificació de Maria. A pesar d’aquesta tradició tan 
antiga i difosa, el text de l’obra tria com a font el capítol sobre l’Assumpció de la 
Legenda aurea de Voragine fins a tal punt de dependència que podem parlar 
d’una adaptació teatral del model.3 Evidentment, aquest cas no és gens 
excepcional, bona part de les peces dramàtiques catalanes de tècnica medieval 
que pertanyen al cicle hagiogràfic en beuen directament.4 Si hem portat a col·lació 
aquest exemple, simplement és per a donar compte que la influència de la 
Legenda aurea ha arribat fins a nosaltres de formes ben diferents i que no es 
redueixen únicament a les taules gòtiques que podem trobar en un museu o en 
una església. Per posar-ne un altre exemple, la imatge de sant Jordi, que tots 
reconeixem sense dificultats i que trobem a multitud d’indrets, deu molt a la 
difusió del text de Voragine. 

Aquesta reputació com a auctoritas de la Legenda aurea que, d’una o d’altra 
manera, ha arribat fins a l’actualitat, no es correspon amb l’interés editorial que sí 
que han rebut altres obres de l’època. La llengua, la temàtica i l’extensió potser 
estan al darrere d’aquest fet. Tot i això, ben lluny queda ja la primera edició 
moderna de Graesse (Voragine 1890), superada amb escreix per l’edició crítica de 
Maggioni (Varazze 1998), a la qual cal sumar els imprescindibles estudis de 
Boureau, Vauchez o el mateix Maggioni, només per citar alguns dels estudiosos 
de més renom. 

La Legenda aurea es traduí ben prompte a les diferents llengües vernacles de 
l’Europa occidental, entre les primeres de les quals trobem el català, a finals del 
segle XIII. Aquesta traducció creà tota una tradició textual que s’allargà, entre 
manuscrits i impresos i diferents graus de reelaboració, fins al darrer quart del 
segle XVI amb tretze testimonis complets. Gràcies a la tasca iniciada per 
Coromines i continuada pels seus deixebles Kniazzeh i Neugaard, l’any 1977 
s’edità un dels manuscrits més interessants –sobretot, per la llengua– d’aquesta 
tradició catalana de la Legenda aurea, les Vides de sants rosselloneses (ms. esp. 44 de 
la BNF). A més, l’edició anava anotada amb les variants d’un altre tesimoni, el 
que es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (ms. 713). L’any 
anterior, Rebull havia donat a conéixer un altre manuscrit català, relacionat amb 
cercles franciscans, el de l’Arxiu Capitular de Vic (sig. c. 174 L). Aquestes dues 
edicions han estat essencials a l’hora de difondre el text català i podem 
considerar-les els antecedents directes de la que ara oferim. De tota manera, i 
sense la intenció d’avançar les conclusions, queda molta faena pel que fa a 

                                                
3 Hem tractat aquest tema més extensament en Càmara 2012. 
4 Romeu, en l’edició d’aquestes obres (1957), anota els fragments que s’inspiren directament en la 
Legenda aurea. 
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l’estudi i la posada en valor d’una tradició textual que hauria de tenir un lloc 
destacat en la història de la llengua i la literatura catalanes. 

El treball que ara presente, un pas més en aquesta comesa, ofereix una 
edició crítica dels dos incunables d’aquesta tradició catalana.5 En aquest sentit, els 
objectius han estat els següents: 

– Transcripció a partir de criteris filòlogics del Flos sanctorum romançat 
(Johan Rosenbach, Barcelona, 1494).6 Dels dos incunables, hem triar 
aquest com a text base perquè és el més complet, tant físicament com en 
contingut, ja que té un major nombre de capítols. 

– Col·lació d’aquest testimoni amb l’incunable de 1490-1496, del qual no es 
conserva ni la portada ni el colofó i, per tant, no coneixem ni la data 
exacta de publicació, ni l’editor ni la ciutat,7 i anotació de les variants 
que presenten.  

– Establiment de l’stemma codicum amb la filiació  dels dos testimonis. Més 
endavant, amb l’estudi i l’edició dels altres texts de la traducció catalana 
de la Legenda aurea, caldrà ampliar-lo i completar-lo. La complexitat de la 
tradició i el nombre de testimonis conservats sobrepassava els límits del 
nostre estudi, però som conscients que és un objectiu que cal tenir 
present per a treballs posteriors. 

– Vinculació, amb la màxima precisió possible, tenint en compte la 
llargària de l’obra i la complicada història textual de la font, del text dels 
incunables catalans amb la tradició llatina de la Legenda aurea. 

– Presentació d’una edició que, sense deixar de banda els criteris 
filològics, siga accessible a un lector especialitzat en la literatura 
medieval, però no necessàriament expert en l’hagiografia o en l’obra de 
Voragine. En aquest sentit, les notes explicatives i culturals i els índexs 
complementaris ajudaran a assolir aquest objectiu. 

L’edició de la traducció catalana de la Legenda aurea no és una tasca fàcil, a 
pesar que, com en aquest cas, comptem amb precedents tan importants i de tanta 
ajuda com els de Coromines-Kniazzeh-Neugaard en el cas de la nostra llengua o 
de Maggioni pel que fa al llatí. Per aquest motiu, descartàrem una edició crítica 
de tota la tradició textual, treball que hauria resultat del tot desmesurat per a una 

                                                
5 L’estudi introductori i l’edició són la continuació d’una investigació iniciada amb el treball per a 
l’obtenció del DEA i que fou publicat amb el títol La Mare de Déu en el Flos sanctotum romançat (1494) 
(Càmara 2010). 
6 Conservat en dos testimonis: Biblioteca Nacional de Madrid, sig. I-2000, i Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona, sig. inc. 687. 
7 Conservat a la Biblioteca Episcopal de Barcelona, sig. Inc. 58. 
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investigació de doctorat. Abans d’una tasca d’aquesta envergadura, que pot ser 
un objectiu a mig o llarg termini,8 cal aprofundir molt més en una història textual 
encara poc coneguda. En aquest sentit, decidírem centrar-nos en els testimonis 
incunables, ja que, d’una banda, són els marmessors de la història manuscrita 
anterior i, d’una altra, els models per a les edicions cinccentistes. Per aquest 
motiu, veient la impossibilitat d’una edició crítica completa i que la tradició 
catalana impresa de l’obra encara no havia rebut la mateixa atenció que la 
manuscrita i que els incunables són el pont entre l’una i l’altra, considerarem 
oportú editar els impresos de 1494 i 1490-1496. 

El nostre treball s’estructura en dos parts principals: l’estudi introductori i 
l’edició. Quant a la primera, es divideix al seu torn en un capítol dedicat a l’autor 
i l’obra, amb alguns apunts sobre la difusió en llengua catalana, i en un altre 
dedicat a un estudi datallat dels dos incunables catalans de la Legenda aurea, amb 
apartats dedicats a la descripció codicològica, a la caracterització del contingut, a 
l’estudi de variants i a la relació del text català amb la tradició de la font. Pel que 
fa a la segona, presenta l’edició dels 191 capítols de l’incunable més complet (el 
de 1494) amb l’aparat crític corresponent. També es dedica un apartat als capítols 
de l’altre incunable (el de 1490 i 1496) que no apareixen en el primer, que en són 
un total de cinc. Aquestes dues parts es completen amb les conclusions, la 
bibliografia i els apèndixs (glossari toponímic, índex antroponímic, índex 
d’autoritats i exemples de variants conjuntives i disjuntives dels dos incunables). 

 

                                                
8 El present treball s’emmarca en el projecte d’investigació Edició crítica digital de textos hagiogràfics de 
la literatura catalana dels segles XV i XVI (FFI2009-11594/FILO), que té al darrere el grup d’investigació 
de la Universitat d’Alacant Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI. Aquest grup té com 
a objectiu, entre d’altres, la transcripció, l’edició i l’estudi d’alguns dels testimonis catalans de la 
Legenda aurea. Es poden consultar alguns dels resultats d’aquest grup en Marinela 2012. 
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II.1 L’AUTOR I L’OBRA 

II.1.1 Jacobus de Voragine 

a tradició conta, ja que és una dada no documentada, que Jacobus de 
Voragine nasqué a Varazze, actualment una població d’estiueig a uns 40 km 

de Gènova, cap al 1226-1228.9 Aquesta data ens ve donada de forma indirecta: 
d’una banda, sabem que, després de la visita d’Innocenci IV a Gènova el 1244, 
camí del Concili de Lió de l’any següent, Voragine decidí entrar en l’orde de 
Predicadors i, d’una altra, que l’edat per a accedir-hi en aquella època, segons les 
Constitucions dels dominics, era al voltant dels dihuit anys. Desconeixem la 
relació de Voragine amb Varazze (és possible que la seua família fóra d’allí), el 
que sí que podem afirmar és que la vida del nostre autor té una vinculació 
especial amb la ciutat de Gènova. 

Voragine visqué en un segle d’expansió per a la societat europea, que 
contrasta vivament amb tot el període de crisi que s’inicià a partir del segle 
següent. Fou una època de grans monarques, que plantejaren projectes de 
centralització i expansió dels seus drets per damunt de l’interés i els privilegis de 
la noblesa, sobretot a partir de la implantació del dret romà. Entre els grans reis 
de l’època trobem Jaume I (1208-1276) o Pere III (1240-1285) a la Corona d’Aragó, 
Alfons X (1221-1284) a Castella o Felip II (1165-1223) a França. També fou un 
període d’enfrontament entre l’imperi, representat pel poderós Frederic II de 
Sicília (1194-1250), i el papat per l’hegemonia de l’un sobre l’altre. Aquesta època 
també suposà un creixement econòmic gràcies a l’expansió demogràfica i agrària, 
al desenvolupament del comerç i al creixement dels nuclis urbans. Tot açò 
contribuí a la consolidació de la burgesia mercantil, motor financer i polític de les 
ciutats. Pel que fa a la cultura del segle XIII, la seua transmissió continuava encara 
en mans dels religiosos, però a partir d’aquesta època l’estudi i el saber deixaren 
de conrear-se només als monestirs i trobaren un lloc per al seu desenvolupament 
a les ciutats com a conseqüència de la creació d’unes institucions noves 
especialitzades en aquesta pràctica, les universitats i els estudis generals. Encara 
que hi ha un ús cada vegada major i més ric de les llengües vernacles en àmbits 
d’ús formals (com ara, l’administració o la literatura), el llatí continuà sent la 
llengua de prestigi per a la transmissió escrita de la cultura. En l’àmbit de la 

                                                
9 Sobre la vida de Voragine és imprescindible l’obra d’Airaldi (1988), que fem servir per a aquest 
apartat. Es pot trobar una síntesi biogràfica del nostre autor en Boureau (2004) i en Rebull (1976, 
LVIII-LIX). 

L 
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religió, aquest segle es caracteritzà per dos dels fets amb més transcendència de 
l’edat mitjana: l’expansió dels ordes mendicants i la instauració de la Inquisició.  

La devoció en aquesta època estava condicionada per la millora econòmica 
de la societat, gràcies a la qual els centres urbans pogueren desenvolupar-se i, en 
conseqüència, els perills del món la supèrbia, l’avarícia, el luxe, etc. es feren 
més accessibles. Contra aquesta amenaça, l’Església proposà un retorn als temps 
antics dels apòstols i dels màrtirs, que es convertiren en un model de vida capaç 
d’enfrontar-se a la societat que tot just s’estava formant. Aquest fet no ens ha de 
passar desapercebut quan parlem de la Legenda aurea, ja que Voragine dedica la 
major part de les vides a màrtirs i sants antics (Vauchez 2001: 65-75; Boureau 
1984: 38-41). 

En aquest context, Voragine decidí l’any 1244 ingressar a l’orde de 
Predicadors, com comentàvem adés. Podem intuir, ja que manca informació més 
precisa, que al llarg d’alguns anys es formà dins de l’orde, en què degué rebre els 
coneixements imprescindibles per a realitzar la seua tasca religiosa: 

Sotto la guida di un lector, giorno dopo giorno, la formazione dei giovani destinati ad 
esser paladini dell’ortodossia e difensori dell’ordine sociale e della gerarchia, si 
snoda sulle bassi scientifiche tradizionali sulla Bibbia, sulle Sentenze di Pietro 
Lomabardo, sulla Historia scholastica di Pietro Comestore, attraverso la lectio e la 
discussione. (Airaldi 1988: 40) 

El resultat de tots aquests anys d’estudi i formació escolàstica és, sens dubte, la 
Legenda aurea, compendi de saviesa teològica i hagiogràfica d’una gran maduresa 
intel·lectual, la primera versió de la qual s’escrigué al voltant del 1260.10 En 
aquests anys, és nomenat prior de Como, Bolonya i Asti i sembla ser que redactà 
la primera versió de la Legenda aurea. 

 Després de la preparació doctrinal i cultural, tot bon dominic havia de 
dedicar-se a la predicació. Aquesta art, d’orígens llunyans (sant Agustí ja en féu 
ús), vinculada plenament amb l’oratòria i la retòrica, es renovà a partir del segle 
XIII amb la finalitat d’evangelitzar i difondre l’ortodòxia entre les diverses classes 
socials de l’època, fins i tot entre els fidels de les altres religions. D’ací l’interés 
per fer la predicació en vernacle, encara que els apunts o la redacció anterior 
estigueren en llatí.11 

 Cap a la meitat de segle, Voragine es dedicà ja de ple a la tasca de lector 
dins del seu orde i a la predicació, activitat que veiem reflectida en els quatre 
                                                
10 La tradició diu que estudià a Bolonya i París, però realment no hi ha cap constància que Voragine 
estudiara en una universitat: «malgré l’abastraction formelle de certains de ses chapitres, la Légende 
dorée doit peu à la scolastique [...] et que les références et citations de Voragine ne reflètent guère la 
culture savante des universités» (Boureau 2004: XXV). 
11 Sembla que la predicació en la llengua que parlava el poble estava ja assumida en la primera 
meitat del segle IX (Baños 2003: 53). 
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reculls de sermons que redactà, a banda de dues composicions més llargues 
basades en les característiques d’aquest gènere. A l’obra Sermones de omnibus 
sanctis, arreplega 307 esquemes, vinculats a 81 vides de sants: «Il santorale di 
Jacopo che segue il calendario liturgico e dedica ad ogni santo del giorno o ad 
ogni festività da un minimo di due a un massimo di nove sermoni, ha dato 
l’impressione di essere modellato sulla Legenda aurea» (Airaldi 1988: 87). Els 
Sermones de omnibus Evangeliis domenicalibus, que recull 158 prèdiques, 
s’estructuren també a partir del calendari litúrgic. El nostre autor dedica tres 
sermons per cada text de l’Evangeli, en llaor de la Trinitat, de la Mare de Déu i de 
sant Domènec. També redactà un conjunt de Sermones quadragesimales, 92 sobre la 
Quaresma i sis sobre el tridu pasqual. L’últim recull de sermons, elaborat per 
Voragine al final de la seua vida, està dedicat a la Mare de Déu, Sermones aurei de 
Maria Vergine Dei matre, omni doctrina et magnis Sacrae Scripturae sensibus referti. Es 
tracta de 161 texts organitzats per ordre alfabètic (a partir de la primera paraula 
que apareix en el sermó). En aquesta obra Voragine parla de Maria des d’un punt 
de vista teològic a partir de la reflexió sobre les seues virtuts. A aquests reculls 
s’afegeixen dos texts dedicats a la Passió de Crist: el Sermo de Planctu beatae Mariae 
Virginis i el Sermo de Passione Domini. Aquestes dues obres, a pesar que reben el 
nom de sermó, són en el fons dos tractats que desenvolupen el tema del Stabat 
mater i que exalten el dolor de la Mare de Déu al peu de la creu.12 

 El Capítol General dels dominics elegí 500 frares de l’orde perquè 
acompanyaren les despulles de sant Domènec, venerades a Bolonya, en el seu 
trasllat el 5 de juny de 1267 a un sepulcre més ric, entre els quals es trobaven sant 
Tomàs d’Aquino i Jacobus de Voragine com a delegats de les províncies romana i 
llombarda, respectivament. El nostre autor fou provincial des de 1267 fins a 1277, 
anys en què viatjà molt sovint, de capítols provincials a capítols generals, residí a 
Bolonya i Milà i estigué a Ferrara, Pisa i Montpeller, entre altres llocs. 
Segurament assistí al Concili de Lió de 1274. L’activitat de Voragine dins de 
l’orde fou molt intensa, fins al punt que l’any 1281 fou elegit de nou provincial de 
la Llombardia durant cinc anys més i, en morir el general de l’orde el 30 de 
novembre de 1283, Giovanni da Vercelli, acceptà la regència fins a l’elecció del 
nou general el 12 de maig de 1285. En aquesta època escrigué la Legenda beati 
Cassiani martiris, a petició del bisbe d’Imola, la Historia translationis reliquiarum 
sancti Florentii episcopi i la Historia beati Florentii. També és obra seua el Tractatus 
de libris a beato Augustino editis. 

                                                
12 Més dades sobre les obres de Voragine en Airaldi (1988: 87-95, 114-119). Aquestes obres són molts 
menys conegudes que la Legenda aurea, però també tingueren difusió arreu d’Europa. 
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 L’any 1288 fou candidat a ocupar l’arquebisbat de Gènova, però per 
diversos entrebancs la mort del pontífex i la divisió entre els cardenals mentre la 
seu papal era vacant el nomenament recaigué finalment en Opizzo Fieschi, 
patriarca d’Antioquia. El 18 de maig del mateix any fou elegit pel papa Nicolau 
IV, juntament amb el franciscà Ruffino di Alessandria, per a absoldre 
l’excomunicació que pesava sobre els genovesos per tenir tractes comercials amb 
els sicilians. Recordem breument que, en morir Conrad I, rei de Sicília i fill de 
l’emperador Frederic II, l’any 1254, l’illa passà a mans del seu fill Conradí, però el 
seu oncle Manfred li usurpà el tron. El papa Martí IV, ofés per l’aliança d’aquest 
amb els musulmans, nomenà rei Carles de França, comte d’Anjou, que finalment 
n’esdevingué monarca (1266). Els abusos dels francesos feren que la població de 
l’illa s’aixecara en contra seu en les denominades Vespres Sicilianes de 1282, que 
acabaren amb la coronació de Pere el Gran com a rei de l’illa, ja que féu valdre els 
seus drets sobre Sicília pel seu matrimoni amb Constança, filla de Manfred. En 
aquest context, els genovesos foren condemnats per l’Església per tenir relacions 
amb els sicilians. 

 L’any 1292 Voragine fou nomenat finalment arquebisbe de Gènova. En 
aquest mateix any hagué de verificar les despulles de sant Sir que hi havia a la 
catedral, ja que s’havien trobat unes restes sense identificar a l’església que tenia 
l’advocació del sant. Aquest fet fou aprofitat pel nostre autor per a redactar la 
Legenda seu vita Sancti Syri. A Gènova també escrigué la Ystoria sive legenda 
translationis beatissimi Johannis Baptiste. Però l’obra de més importància d’aquesta 
època com a arquebisbe és la Chronica civitatis Januensis, una mena d’«història» 
apologètica de la ciutat de Gènova. Jacobus de Voragine morí l’any 1298 a 
Gènova, entre el 13 i el 14 de juliol. Fou un dels autors més característics de la 
baixa edat mitjana, amb una influència, sobretot a partir de la Legenda aurea, 
immensa en la devoció i la pietat cristianes. 

II.1.2 La Legenda aurea 

a tradició hagiogràfica,13 de la qual Voragine es converteix en un dels 
principals transmissors amb la redacció de la Legenda aurea, té els seus 

orígens llunyans en els texts que explicaven la passió i la mort dels màrtirs, 

                                                
13 Per a una evolució de l’hagiografia, vid. la síntesi de Baños (2003: 17-41). Sobre l’evolució del 
concepte de sant des de la Bíblia fins a l’edat mitjana vid. Vauchez (1999: 19-38). Aquest autor indica 
que «c’est seulment avec le christianisme et, dans une moindre mesure, avec l’islam, que la notion 
de sainteté s’est en quelque sort vulgarisée et diffusée [...]. L’idée que des hommes religieux 
puissent participer à la sainteté [...] devait connaïtre un succès extraordinaire» (20).. 

L 
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recollides en els primers segles del cristianisme en les Actes. Aquests escrits 
arreplegaven, amb diferents graus d’historicitat i fidelitat als fets, tot el procés del 
martiri. Hi havia narracions que es basaven en fonts primàries o secundàries, 
però també, des de ben prompte, n’hi havia que afegien elements imaginaris, que 
en alguns casos podien arribar a la invenció del mateix màrtir. Amb l’arribada 
del segle IV i l’obertura de l’Imperi romà al cristianisme, les persecucions als 
cristians cessaren, fet que donà com a resultat l’aparició d’un nou tipus de sant, el 
confessor, que es definia per la virtut cristiana que professava al llarg de la seua 
vida. Fou per aquest motiu que es considerà necessari crear relats biogràfics 
d’aquests sants, les vitae, que s’afegiren a les passiones dels màrtirs, que 
evidentment continuaren transmeten-se i difonent-se.14 L’aparició de les vides 
provocà que els relats sobre els màrtirs s’anaren adaptant cada vegada més al 
nou model i, així, incorporaren altres dades que ampliaren la simple narració de 
la tortura i del trànsit. A poc a poc, aquests dos tipus de texts s’arreplegaren en 
reculls miscel·lanis coneguts com a llegendaris. 

A partir del segle XIII, centrant-nos en l’època que ens interessa ara, es 
produeix una innovació respecte a la transmissió de les vides de sants en 
l’Occident europeu: l’aparició dels llegendaris abreujats o legendae novae.15 Aquesta 
nova modalitat de relats hagiogràfics es caracteritza per una reelaboració en 
compendis de tot el material que, durant pràcticament un mileni, s’havia 
transmés a través de les passions i les vides. Aquest procés de reducció de les 
fonts en texts abreujats està íntimament relacionada amb l’aparició dels ordes 
mendicats, especialment de l’orde de Predicadors.16 

Els ordes mendicants, com hem comentat adés, aparegueren a 
començaments del segle XIII per a lluitar contra les heretgies que s’havien difós 
des del segles anterior i com a mitjans per a estendre l’ortodòxia en els centres 
urbans que tot just s’estaven desenvolupant en aquesta època. L’Ordo 
Predicatorum, o dominics, fou fundat a Tolosa per sant Domènec l’any 1216 amb 
la finalitat específica d’acabar amb l’heretgia càtara a Occitània i de predicar la 

                                                
14 «Por este motivo, a mi modo de ver, se hacen necesarios los detalles biográficos sobre el 
proagonista, porque en la vida de los confesores ya no hay, como en la de los mártires, un 
acontecimiento concreto que los convierta en santos, sino que es el desarrollo progresivo del talento 
y de las virtudes lo que hará merecer ese calificativo. Por el mismo motivo se imponen también la 
narración de prodigios, porque la hagiografía debe otorgar una prueba definitiva de la santidad, una 
prueba no menos fehaciente y no menos sólida que el martirio» (Baños 2003: 20). 
15 La recopilació en llegendaris de les vides de sants no substituí la difusió de forma autònoma 
independent de determinades vides, sobretot les que reunien una major devoció, tant en llatí com 
en vernacle. Pel que fa al cas del català, Garcia Sempere (2012b) presenta un catàleg amb les 
diferents vides exemptes de què tenim notícia anteriors a 1550. 
16 Per a una caracterització d’aquest tipus de llegendaris, són essencials els treballs de Maggioni. En 
aquest cas, fem servir Maggioni 2012, treball en el qual sintetitza moltes de les seues aportacions. 
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doctrina cristiana de forma itinerant. Aviat els dominics també s’encarregaren de 
l’administració de la justícia eclesiàstica, impartida a través dels tribunals 
inquisitorials, instituïts el 1184 pel papa Luci III amb la finalitat de vetlar pel bon 
compliment de la doctrina romana. Aquest caràcter d’evangelitzadors i vigilants 
de la fe que assumiren els dominics féu que dins de l’orde es desenvolupara 
l’interés per l’estudi, per l’exegesi dels texts religiosos i, com indica el nom que 
els identifica, per la predicació. 

Ben aviat, començaren a redactar-se dins de l’orde texts d’ajuda per a 
l’elaboració de sermons i, en aquest context, aparegueren els llegendaris 
abreujats, amb els quals es pretenia donar una eina eficaç perquè els religiosos 
pogueren predicar i, així, promoure la virtut i de l’ortodòxia cristiana. Encara que 
al poc temps els lectors laics també s’interessaren per aquestes obres, els primers i 
principals destinataris foren els predicadors, els únics capaços de llegir 
correctament en llatí i seleccionar entre la multitud i varietat de material que se li 
presentava de manera succinta. Els fidels eren, en aquest sentit, un destinatari 
secundari o, des del punt de vista de la transmissió, un destinatari final que rebia 
amb el sermó el contingut reelaborat, transformat i mediatitzat que oferien 
aquests reculls: 

Si crea così una struttura narrativa essenziale e interpretabile da parte del 
predicatore. Una struttura neutra, che può essere duttilmente piegata dall’oratore 
seguendo le esigenze della predicazione di fronte al suo uditorio reale. A questa 
struttura nuda e interpretabile vengono aggiunti anche altri materiali considerati utili 
per il predicatori: innanziutto un repertorio più o meno ampio di exempla, in secondo 
luogo alcuni dati cronologici per una contestualizzazione storica, e ancora citazioni 
da fonti collaterali o da martilogi storici, senza tralasciare le interpretazioni 
etimologiche per tracciare un collegemento tra la figura agiografica e il suo nome. 
(Maggioni 2012: 18) 

L’iniciador del nou gènere hagiogràfic fou Jean de Mailly amb l’Abbreviatio 
in gestis sanctorum, la primera versió de la qual és de 1228-1230. L’altre gran 
compilador dominicà fou Bartolomeo da Trento, que redactà el Liber epilogorum in 
gesta sanctorum (1245), al qual caldria sumar encara Vincent de Beauvais i el seu 
Speculum historiale (1244-1250). Aquestes obres compilaven una llarga tradició de 
segles, que en molts casos s’originava en l’antiguitat tardana, i esdevenien 
vertaderes summes hagiogràfiques i litúrgiques per la quantitat de materials que 
reunien i sintetitzaven. La sistematització, i els llegendaris abreujats n’eren una 
bona mostra, era un fet propi de la cultura de l’edat mitjana. En paraules de  
Lewis: «En lo que tenía de más característico, el hombre medieval [...] era un 
organizador, un codificador, un constructor de sistemas. Necesitaba “un lugar 
para cada cosa y cada cosa en su sitio”. Lo que le deleitaba era la distinción, la 
definición, la catalogación» (1997: 17). 
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Voragine, amb la Legenda sanctorum, més comunament coneguda com a 
Legenda aurea o Flos sanctorum,17 dugué aquest gènere, el dels llegendaris 
abreujats, a un nivell d’èxit desconegut fins aquell moment. Gràcies a l’estudi 
ecdòtic de Maggioni (1995),18 sabem que l’obra comptà almenys amb dues 
redaccions. La primera, que no es pot datar amb exactitud, la podríem situar cap 
al 1260, quan era prior d’Asti i encara no havia obtingut cap càrrec de rellevància 
dins de l’orde. Posteriorment, Voragine anà revisant-ne, corregint-ne i afegint-ne 
noves dades fins a la seua mort el 1298, moment en què podem datar la versió 
definitiva de l’obra, ja com a arquebisbe de Gènova. Encara que parlem, doncs, 
de dues versions, la confecció de l’obra es pot entendre com un work in progress 
que es desenvolupà al llarg de la seua vida i del qual coneixem els diferents 
progressos. 19 Açò evidentment n’afectà la transmissió en llatí i en les diferents 
llengües en les quals es traduí. 

Encara que no es poden datar amb exactitud les diferents versions de la 
Legenda aurea, en canvi sí que coneixem amb un cert detall la forma de treballar 
de Voragine a partir dels testimonis que han pervingut del seu text. D’una banda, 
com qualsevol altre compilador, buscava les fonts i triava els continguts que hi 
faria servir i que considerava imprescindibles per a l’abreujament. En aquesta 
tasca, potser s’ajudà de secretaris per extraure la informació que prèviament 
hauria assenyalat. D’una altra, aprofitava el treball dels seus predecessors en 
l’orde sense massa escrúpols. En aquest sentit, Jean de Mailly i Bartolomeo da 
Trento es convirtiren en les fonts directes més importants de la Legenda aurea, 
encara que no els cita mai.20 Cal tenir en compte que en l’edat mitjana la 
veneració al text escrit i a la seua transmissió fidel, allò que coneixem com a 
autoritats, permetia aquest ús, que en l’actualitat seria considerat un plagi, ja que, 
al parer dels intel·lectuals medievals, l’única manera d’avançar era arreplegar 

                                                
17 Seguim de prop la descripció que fan de l’obra Boureau (1984, 19-41; 2004), Maggioni (2012: 17-
24) i, en menor mesura, Airaldi (1988, 54-68). 
18 De manera més resumida, Maggioni ha tractat el tema en altres treballs, vid. per exemple la 
introducció a l’edició crítica i a la traducció a l’italià de l’obra (Voragine 1998: XIII-XXXV; 2007: XXI-
XXIX). 
19 «Secondo la nostra ipotesi esistono almeno due redazioni della Legenda aurea che sono da 
considerarsi d’autore. Il passaggio da una redazione all’altra sembra essersi svolto 
progressivamente, man mano che l’autore veniva a conoscenza di dati o di exempla che riteneva 
potessero essere utilmente inseriti nella sua opera» (MAGGIONI 1995: 102). Maggioni nonema al 
primer estat de redacció LA1 (del qual deriva el manuscrit V) i al segon LA2 (al qual pertanyen A i 
C, que es poden considerar «testimoni dell’ultima redazione» feta per Voragine de l’obra) (Varazze 
1998: XIV). 
20 Només Bartolomeo da Trento apareix esmentat en el capítol de la Nativitat de Crist. 
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fidelment el que ja s’havia fet.21 El reaprofitament que fa Voragine, de tota 
manera, no és acrític: decideix guardar distàncies entre la posició més ortodoxa 
del primer i la més permissiva amb la devoció popular i els relats apòcrifs del 
segon. El nostre autor se situa en una tercera via «per far confluire nella stessa 
opera la cautela e la critica delle fonti di Jean de Mailly e i racconti apocrifi di 
Bartolomeo da Trento» (Maggioni 2012: 21). 

La Legenda aurea ordena el seu contingut a partir del calendari litúrgic 
cristià, que s’inicia en l’Advent. En el pròleg Voragine explica la divisió del temps 
eclesiàstic al llarg de l’any, base simbòlica damunt de la qual construeix la 
macroestructura que organitza l’obra. En la traducció catalana que arreplega el 
Flos sanctorum romançat (1494), diu: 

En nom de nostre Senyor Déu, qui féu lo cel e la terra e mar e totes les coses qui en ell 
són, e de la benaventurada madona sancta Maria, tostemps Verge, mare de nostre 
redemptor Jhesús, comença a explanar del latí en romanç les vides dels sants pares. 
Tot lo temps de la present vida en què som és partit en quatre temps, ço és a saber: en 
temps de desviació, e en temps de renovació o de revocació del desviament, e en 
temps de reconciliació, e en temps de peregrinació. Temps de desviació fonch de 
Adam, ço és a saber, puys que·s desvià de nostre Senyor; e aquell temps durà fins a 
Moysés. E aquell temps representa la Església de la septuagèsima fins a Pascha, per 
què lavors se lig en lo libre del Gènesi, en lo qual és contengut lo desviament dels 
nostres pares primers. Lo temps de la renovació o revocació del desviament comença 
a Moysés e durà fins a la nativitat de Jhesucrist, en lo qual temps los hòmens per los 
profetes foren revocats e renovellats a la fe. E aquest temps representa la Esgleya de 
l’Adveniment de nostre Senyor fins a la Nativitat sua, per què en aquell temps se lig 
lo libre de Ysaÿes, en lo qual libre de aquesta renovació manifestament és tocat e 
tractat. Lo temps de reconciliació és temps en lo qual per Jhesuchrist som reconciliats. 
E aquest temps representa la Esgleya de la Pascha fins a Sinquagèsima, per què 
lavors se lig lo libre de l’Apocalipsi, en lo qual plenament és tractat del misteri de 
aquesta reconciliació. Lo temps de la peregrinació és lo temps de aquesta present 
vida en què som, en lo qual temps som peregrins tota hora e som en batalla tota hora. 
E aquest temps representa la Esgleya de la octava de Pentecostés fins a l’Avent de 
nostre Senyor, per què lavors se ligen los libres dels Reys e dels Machabeus, en los 
quals és tractat de moltes batalles per les quals la nostra spiritual batalla és 
significada. (f. IIa i IIb) 

En aquests quatre temps de la història humana en els quals es divideix 
l’any litúrgic (temps de desviació, temps de renovació, temps de reconciliació i temps de 
peregrinació) es classifiquen les vides i festivitats que apareixen en l’obra. 
Certament, aquesta és una organització enginyosa que els llegendaris abreujats 
aprofiten, ja que permet una reactualització temporal de l’obra de forma cíclica i 
continuada.22 Tanmateix, com passa amb el contingut, aquesta estructura marc no 

                                                
21 Com bé diu Le Goff quan parla de les autoritats medievals: «Así como el Antiguo Testamento 
prefigura y fundamenta el Nuevo, los antiguos justifican a los modernos. Ningún avance es seguro 
si no está garantizado por un precedente en el pasado» (2002: 292). 
22 De Courcelles parla d’«une lecture jamais consomée»: «Les légendiers et les passionnaires, 
comme les hymnes, comme les Flos sanctorum, observent l’ordre du calendrier, c’est-à-dire que leurs 
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és cap innovació, es feia servir des d’antic en martirologis, himnaris o breviaris. 
La novetat està a fer confluir en aquestes obres un munt considerable de referents 
i materials anteriors organitzats en un sistema de fàcil consulta per a predicadors, 
en primera instància, i per a lectors devots, en segona. 

 Voragine escriu 178 capítols,23 dels quals 23 estan dedicats a celebracions 
litúrgiques relacionades amb la vida de Crist o de Maria (Anunciació, Advent, 
Nativitat, Circumcisió, Epifania, Purificació, Passió, Resurrecció, Assumpció, 
etc.), al culte de la Creu i a festes eclesiàstiques (Tots Sants, Ànimes, Dedicació de 
l’Església, etc.), i la resta a festes del santoral romà més generalitzat, repartides 
majoritàriament entre apòstols, màrtirs, verges i confessors del segle I al VII i 
alguns sants del XII i XIII, amb una llacuna de cinc segles que reflecteix la 
tendència arcaïtzant de Voragine. L’autor dominic es decanta per un model de 
santedat que privilegia la cerca del martiri i, per aquest motiu, la major part de 
vides de sants que arreplega corresponen a morts per la fe dels primers segles del 
cristianisme. Fins i tot, entre els sants més acostats cronològicament a l’autor, hi 
ha aquesta preferència, com són els casos de sant Tomàs de Canterbury o de sant 
Pere Màrtir (Boureau 1984: 38-39). 

Els capítols dedicats als diferents sants estan construïts d’una manera 
semblant: en primer lloc, encara que no en tots els casos, una introducció amb 
l’etimologia simbòlica del nom,24 que s’ajusta a la personalitat i els fets del sant; a 
continuació, apareixen els episodis més característics de la seua vida (en el cas 
que siga un persoantge evangèlic, primerament s’hi fa referència a aquests fets), 
sense deixar de banda els elements fantàstics i les intervencions taumatúrgiques; 

                                                                                                                                 
récits y sont inscrits selon l’orde annuel des fêtes de la Vierge et des saints et ne sont en aucun cas 
isolés. Ces recueils sont fondamentalment liés au déroulement temporel, cyclique, de la vie 
paroissiale et leurs pages sont lues à la suite, en continuité. Correspondant à une seule année, dont 
le commencement n’est pas forcément fixé à telle fête, ils sont re-ouverts à la première page à 
chaque nouvelle année. Mais leur lecture n’a pas forcément un ordre d’entrée, même s’il faut bien 
que le livre en ait un, et, de ce fait, chaque lecture d’un recit reconstitue le texte entier dans sa 
continuité, par une sorte de glissement du récit qui devient ainsi le signifiant d’une globalité. Toute 
lecture est relecture inscrite dans la tradition de l’Église» (1990: 22). 
23 A partir de l’edició de Graesse (1890), es pensava que contenia 182 capítols, però Boureau en 
descarta sis d’aquesta edició, a l’espera, en el moment que ho deia, d’una edició crítica fiable (1984, 
27-28): santa Sofia, sant Timoteu, santa Apol·lònia, sant Fabià papa, sant Bonifaci i santa Elisabet 
d’Hongria. L’edició crítica de Maggioni (Varazze 1998) conté 178 capítols, ja que incorpora el de 
santa Elisabet. 
24 Respecte a açò, és interessant llegir el que diu Le Goff sobre el símbol i l’etimologia en l’edat 
mitjana: «El simbolismo era universal, y pensar era un perpetuo descubrimiento de significados 
ocultos, una constante “hierofanía”». I més endavant: «El simbolismo medieval comenzaba en el 
plano de las palabras. Nombrar una cosa era ya explicarla. Ya lo había dicho Isidoro de Sevilla y, 
después de él, la etimología florece en la Edad Media como una ciencia fundamental. Nombrar las 
cosas supone el conocimiento y la toma de posesión de las mismas, de sus realidades» (1999, 297-
298). 
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després, s’explica amb tant detall com siga possible la persecució, les tortures i el 
martiri; per últim, s’arrepleguen els miracles post mortem que certifiquen la 
mediació del sant en defensa dels devots. Pel que fa als capítols litúrgics, el 
contingut és molt teològic i doctrinal, amb un maneig de fonts molt més divers i 
ric que en el cas dels capítols hagiogràfics, en paraules de Boureau: «une 
véritable encyclopédie d’histoire sainte et de théologie» (1984: 32). L’estructura 
d’aquests capítols està relacionada clarament amb la predicació, de la qual copia 
l’organització dels materials en una estructura ben definida (divisio thematis), 
quasi mnemotècnica. La narració pràcticament és inexistent i, si n’hi ha, sempre 
d’una manera subsidiària a aquesta estructura, o bé com a introducció o bé com a 
exempla. Voragine, al començament d’aquests capítols presenta l’organització 
interna com a guia de lectura. Per exemple, a l’inici del dedicat a la Resurrecció: 

La resurrectió de nostre Senyor Déu Jesu Crist fonch en lo terçer dia de la sua passió, 
on deuen ésser notades VII coses en la resurrectió de Jesuchrist: primerament, en qual 
manera sia ver que ell jagués en lo sepulcre per tres dies e per tres nits; la segona, per 
què no resuscità en continent e sperà lo terçer dia; la terça, en quina manera resuscità; 
la IIII és per què cuytà la sua resurrectió e no u sperà fins a la general resurrectió; la V 
és per qual raó resuscità; la VI és, com fonch resuscitat, quantes vegades apparegué; 
la VII és en quina manera tragué los sancts pares de infern ne quines coses féu aquí. (f. 
CXIXb) 

Tant l’estructura de les vides dels sants com la dels capítols litúrgics està 
pensadada per a complir amb l’objectiu pel qual s’elaboraven aquesta mena de 
llegendaris, ser una eina útil per a la predicació: proporciona, d’una banda, 
material suficient i divers per a construir un sermó dedicat a una festivitat 
determinada i, d’una altra, una estructura ordenada que pot ser fàcilment 
adaptada a les necessitats de l’orador. En aquest sentit, la Legenda aurea està 
destinada, com la resta d’obres del gènere, a un lector professional dedicat a 
l’homilètica.25 Així i tot, Voragine, en la segona redacció de l’obra, gràcies a l’èxit 
de la primera, tingué ja en compte el possible lector devot, que al final es convertí 
en el gran consumidor del llegendari. 

S’ha acusat sovint a Voragine de tenir una escriptura ingènua i senzilla i de 
deixar-se portar per una excessiva credulitat. És cert que el nostre autor fa un ús 
abundant dels elements meravellosos i fantàstics i que incorpora tradicions 
apòcrifes, fregant o, fins i tot, traspassant l’heterodòxia, però també és veritat 
que, quan ho creu necessari, adopta una postura crítica.26 En aquesta actitud 

                                                
25 Fleith assenyala que un dels objectius del llegendari fou també «offrir un matériel didactique aux 
rexponsables de la formation des futures prédicateurs» (1990: 43). I que, gràcies a aquesta finalitat 
didàctica, arribà a formar part de les lectures de les universitats, com ara la de París. 
26 Com a exemple de crítica, en el capítol sobre l’Assumpció de la Mare de Déu, l’autor comenta, 
després d’explicar l’arribada tardana de sant Tomàs: «Hoc autem totum quod predictum est illud 
apocryphum» (Varazze 1998: 786; citem del text llatí perquè aquest fragment no apareix en la 
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neutral que l’allunyava de les posicions més extremades dels seus antecessors 
directes que comentàvem adés, l’autor es mostra amb una «actitud oberta», 
expressió potser anacrònica per a un escriptor del segle XIII, ja que no amaga o 
censura els elements més conflictius, sinó que els exposa i, tot seguit, si ho 
considera necessari, els critica. En definitiva, l’autor és conscient que un 
determinat episodi heterodox pot ser, a pesar del seu contingut, aprofitat com a 
exemplum per a promoure la devoció entre els fidels. 

En aquesta neutralitat del text està bona part de l’èxit de la Legenda aurea, 
però també en altres elements, alguns dels quals ja hem esmentat de passada, 
però que reunits foren capaços de convertir l’obra de Voragine en un autèntic 
best-seller de l’època: la multiplicitat de materials, l’adaptabilitat d’usos i la 
universalitat del santoral. En paraules de Maggioni: 

In questa neutra molteplicità sta una delle cause del successo della Legenda aurea: 
un’opera composita e variegata, dove, per la neutralità dell’impostazione e la 
molteplicità del materiale a disposizione, è possible tracciare degli itinerari personali, 
sia da parte del predicatore, in cerca del materiale più adatto per il suo uditorio, sia 
da parte del lettore, che può trovare uno accanto all’altro il racconto primitivo del 
martirio dei primi testimoni cristiani delle origini e i raffinati racconti esemplari nati 
in ambito scolastico con contenuti didattici. Inoltre va considerata l’universalità del 
santorale della Legenda aurea dove, con l’eccezione di san Secondo di Asti, una 
reliquia della prima redazione, sono esclusi i santi legati a un culto locale come quelli 
di ambito francese inclusi da Jean de Mailly, o quelli legati all’area germanica o 
italiana-settentrionale inclusi da Batolomeo da Trento. (2012: 22) 

L’èxit de la Legenda aurea, juntament amb la macroestructura in circulum 
anni que presentava, féu que en les còpies i traduccions de l’obra s’incorporaren 
des de ben prompte vides afegides anònimes que seguien l’estil abreujat del 
gènere i que acostaven els diferents testimonis a la devoció local. D’aquesta 
manera, una de les característiques que havia ajudat a la difusió arreu d’Europa 
del llegendari de Voragine, la universalitat del calendari litúrgic, estava al 
darrere de la creació d’un santoral local divers que s’afegia a l’obra original i la 
completava i l’adaptava per als fidels. Aquestes vides suplementàries, al seu torn, 
ajudaren a difondre dins dels seus territoris cada una de les tradicions 
manuscrites que s’anaven creant.  

Estaven, així, assentats els ciments que convertiren la Legenda aurea en un 
referent cultural de la baixa edat mitjana i dels primers decennis de l’edat 
moderna. A partir del Concili de Trento (1545-1563) i del rigorisme ortodox de la 
Contrareforma, tot açò es trencà i el llegendari passà a ser l’exemple de la 
ingenuïtat i credulitat medievals. 

                                                                                                                                 
traducció catalana) i després presenta una llarga epístola atribuïda a sant Jeroni en què s’enumeren 
els episodis de l’Assumpció que es poden considerar reals i, per tant, dignes de creença. 
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II.1.3 Algunes notes sobre la difusió de la Legenda aurea en 
vernacle: el cas del català 

a Legenda aurea de Voragine tingué un gran difusió poc temps després de la 
primera redacció i, ben aviat, començà a ser traduïda a les diferents llengües 

vernacles. Com hem comentat en el punt anterior, quan Voragine es posà a 
confeccionar el seu llegendari, pensava en els seus companys predicadors com a 
destinataris principals, encara que l’objectiu era que els continguts finalment 
arribaren als fidels en forma de sermons. Però, l’afany en la traducció de l’obra 
que aviat aparegué demostra que el públic potencial al qual anava adreçada 
l’obra era major del previst, ja que s’incorporaren altres tipus de lectors, no 
necèssariament amb coneixements de llatí, que feren del llegendari una obra 
adequada per a promoure la devoció personal. El mateix Voragine tingué açò en 
compte i introduí concessions a aquesta nova audiència en la segona redacció del 
llegendari. Pel que fa al català, que ens pot servir d’exemple simptomàtic, es 
traduí abans d’acabar el segle XIII,27 quan encara l’escriptura religiosa en la nostra 
llengua tenia un ús força restringit, com bé recorda De Courcelles (1990: 4).28 

La principal activitat per a difondre les vides de sants era, sens dubte, la 
predicació, però l’hagiografia no es reduïa només a aquest mitjà, encara que era 
el més adequat per a arribar a qualsevol estrat social, especialment els més 
illetrats. En aquest sentit, des del segle VIII hi havia la pràctica de llegir aquesta 
mena de texts a les esglésies, ja que eren una lectura que formava part de l’ofici 
de matines, la primera celebració litúrgica del dia, que tenia lloc normalment a 
mitjanit. No obstant això, el temple no era l’únic lloc on els religiosos llegien les 
vides de sants: aquesta lectura també s’efectuava als monestirs, ja siga als 
refectoris, ús ja documentat cap al 1070 o, fins i tot, al capítol, abans de 
                                                
27 Fleith afirma que la Legenda aurea arribà a la península Ibèrica des de París: «L’une de ces 
branches de tradition tend de Paris en direction du Nord de la France, des Flandres et de 
l’Anglaterre, et par l’Archevêche de Cologne vers le Nord de l’Allemagne. Un autre branche part 
de Paris, rayonne dans toute la France, va jusqu’en Espagne, et retourne en Italie du Nord» (1990: 
47). En canvi, Coromines explica que la traducció catalana fou possible gràcies a les relacions 
directes establertes «entre el monestir de Cuixà i els centres religiosos del nord d’Itàlia, contactes 
provats per documents concrets fins a una data posterior a la de la traducció, i consistents en part, 
segons aquella documentació, en aportacions italianes, que comprenien segons sembla textos o 
llibres» (1977: XXII); i Maneikis-Kniazzeh, després de donar a conéixer algunes dades que 
demostren aquesta relació, conclou: «Cuixà, amb el seu renom com a lloc sant es diu que el 970 
fou descoberta prop del monestir la tomba de sant Hilari i amb la seva importància com a centre 
literari, fou probablement el monestir que produí la traducció catalana de Voragine, i és encara més 
probable que fou el lloc on es va copiar el manuscrit P» (1977: 505). 
28 Boureau parla del paper que tingué la traducció de la Legenda aurea en el desenvolupament de les 
llengües vernacles: «La Légende dorée a largament contribué à légitimer l’usage grave, non récréatif, 
des langues nationales. Elle a aussi illustré l’usage de la prose et du discours simple (sermo humilis) 
dans le processus de maturation des langues nationales» (2004: XLVI). 

L 



XXXV 

completes, darrer ofici de la jornada, a poqueta nit. També, a l’hora de fer les 
tasques monàstiques per exemple, a l’escriptori, es feien servir els texts 
hagiogràfics com a lectura (Baños 2003: 57-58; Baucells 1983: 162; Boureau 1993: 
17). 

Aquest ús públic i comunitari de l’hagiografia, a través de la predicació, la 
litúrgia i la lectura en grup, deixà pas ben prompte a un ús més privat i laic. 
D’aquesta manera, es desenvolupà la lectura personal, impulsada en bona part 
pel devocionalisme que anà estenent-se al final de l’edat mitjana, en què la 
contemplació, l’emotivitat i la reflexió ocupaven un lloc preeminent. Encara que 
aquesta vessant més íntima només afectava una minoria molt reduïda, la que 
podia llegir, amb la difusió de les traduccions en llengües vernacles aquest tipus 
de lectura, que esdevingué, doncs, més accessible, anà guanyant adeptes i 
aquesta minoria s’anà ampliant, encara que no deixà de ser-ho: la transmissió 
oral continuà sent l’únic mitjà que tenia la massa illetrada per a transmetre i rebre 
aquest tipus de relats (Baños 2003: 59).  

Si a açò afegim l’interés de diversos autors religiosos perquè la lectura de 
vides de sants formara part de l’educació cristiana, ja que permetia la transmissió 
de models virtuosos, l’èxit creixent del gènere i de l’obra més representativa, la 
Legenda aurea, estava assegurat. D’aquesta manera, hi ha autors catalans, per 
exemple, que defensen aquesta pràctica en les seues obres (vid. Rebull 1976: XLI-
XLIII; De Courcelles 1990: 13-15). En el Blanquerna, obra amb una forta intenció 
didacticodoctrinal i moral, Ramon Llull (1232/33-1316) assumeix aquests models 
com a forma de fer front a les dificultats de la fe: 

Un jorn l’abadesa entrà en l’ort, e viu estar dues dones que filaven a ·iª· part, e viu-ne 
estar una per cabal. Puxes entrà en lo dormitor, e del dormitor entrà en les altres 
cases on les dones solen filar, e viu que no filaven ensemps en un loch. L’abadesa 
l’endemà manà capítol, e féu stabliment que totes les dones filasen en un loch, e que 
alcuna dona legís alcun libre qui fos en romanç, per ço que les dones lo poguesen 
entendre. Aquell libre fos de la passió de Jesu Crist, e de la vida e del martiri dels 
sants e de les santes, e de la vida dels sants pares qui són passats; e·n aquel libre 
fossen los miracles de madona santa Maria, e de les vèrgens e màrtires, e dels altres 
sants; e aquell libre legisen a les festes e als altres dies [...] per ço que, per ohir aquel 
libre, l’ànima no cogitàs en vanitats ni en desordenats pensaments per los quals 
s’enclinàs a peccat [...]. (1935: 153-154) 

Arnau de Vilanova (1238/40-1311) també recomana la lectura de relats 
hagiogràfics en la seua Lliçó de Narbona, en què, com diu el pare Batllori, 
«presenta un programa tan complet del que han de fer i evitar els homes 
veritablement espirituals» (Vilanova 1947: 63): 

E la huna és ociositat, ço és, que·s deuen guardar cascú que no sie vagarós, mas que 
faça qualque cosa per la qual lo seu cor sia occupat en bons pensaments e en bons 



XXXVI 

desigs a honrar Déu, o legir la sancta Esriptura o vides de sants, o hoyr paraules de 
doctrina. (1947: 155-156) 

Els texts solen incitar la lectura de vides de sants sense entrar a especificar 
quasi mai obres o autors. Si es dóna el cas, fan servir la denominació de Flos 
sanctorum, nom amb què també era coneguda l’obra de Voragine, especialment 
les traduccions a les llengües vernacles, però que moltes vegades no queda clar si 
fa referència a la Legenda aurea o al gènere.29 Un cas d’aquest tipus, en el qual, per 
les dades que dóna, sembla que cita el llegendari de Voragine, però que no és 
segur, el trobem en el Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis (1327-1409): 

Així com llegim, en l’Itinerari de Climent, de Simó mag, que feia cantar los cans e 
s’ensenyava de diverses cares (ara vell, ara jove), e feia anar les imatges de fust, e es 
féu degollar e ressucitar, segons que aparia defora a aquells qui ho guardaven, 
segons que llegim, així mateix, en la història de sent Pere e sent Pau, en lo Flos 
sanctorum. (2003: 127) 

La difusió, doncs, de la Legenda aurea arreu d’Europa, motivada pel prestigi 
devocional i doctrinal de la lectura de vides de sants, a banda de per les qualitats 
pròpies de l’obra, fou espectacular, com venim dient des del començament. Els 
territoris de parla catalana no foren una excepció, ja que trobem esmentats 
volums de Flores sanctorum en moltes biblioteques eclesiàstiques i laiques.30 Hi ha 
dades, per exemple, que confirmen que els reis i les reines de la Corona d’Aragó 
posseïen exemplars: dos dies abans de la mort de la reina Elisenda de Montcada 
(19-07-1364), vídua de Jaume II i fundadora del convent de Pedralbes, es féu un 
inventari d’aquest cenobi en què consten dos Flores sanctorum en romanç; Alfons 
III (1299-1336) demanà el 16 de juliol de 1333 a Blanca de Cervelló que, en acabar 
de llegir aquesta obra, li la tornara; Joan I (1350-1396) manà el 1389 a Pere Palau 
que buscara un exemplar del llegendari que hi havia a la seua biblioteca i que, si 
no el trobava, el buscara a la ciutat; en els inventaris dels béns d’Alfons V el 
Magnànim (1396-1458) i de la reina Maria (1401-1458) es troben citades sengles 
traduccions catalanes del Flos sanctorum (Rebull 1976: XLIII-XLV).  

                                                
29 La preocupació per la sistematització del saber en l’edat mitjana havia impulsat la redacció de 
reculls de diferents menes (autoritats, sentències, exemples, miracles, etc.) que reben el nom comú 
de flos o flores, mot que donava idea de la selecció i destriament del contingut. Tenim notícia de 
moltes obres que contenen aquest mot en l’àmbit cultural català, tant en llatí com en romanç, 
perquè aquest títol podia fer referència a texts redactats en català (bona mostra d’açò és el text que 
editem, en què el títol és en llatí però el contingut és en català). 
30 Pel que fa a la difusió de l’obra per les biblioteques dels laics, és interessant l’apreciació de Baños 
sobre quin era el seu ús: «Si nos centramos en la lectura que verdaderamente podían hacer los 
secglares 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» (2012: 71). 
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També en trobem exemplars en mans de la noblesa i, fins i tot, de la 
burgesia. Així, en l’inventari de la biblioteca del mercader tortosí Pere Sala de 
1459 consta la possessió d’un Flos sanctorum (Massip 2006).31 I gràcies als treballs 
de bibliologia valenciana de Sanchis Sivera coneixem l’existència de volums en 
les biblioteques de prohoms valencians i en la de la mateixa Seu.32 En la major 
part dels casos, només apareix la possessió d’un Flos sanctorum sense més dades i 
no sabem si era en llatí o en romanç, encara que la majoria de vegades es devia 
tractar d’una còpia en la llengua original. Tampoc podem especificar si realment 
les anotacions feien referència de l’obra de Voragine, encara que en alguna ocasió 
es pot esbrinar. Així, en l’inventari de la catedral de València fet l’8 d’abril de 
1476, l’entrada 29 diu: «Item, altre libre appellat flos sanctorum, incipit: universus 
tempus, et finit: per dominum» (Sanchis Sivera 1999: 109). Sabem que es tracta de la 
Legenda aurea perquè les primeres paraules del pròleg són: «Vniuersum tempus 
presentis uite in quatuor distinguitur...». 

A banda de les dades que confirmen la difusió del Flos sanctorum o de la 
Legenda aurea, en conservem cinc exemplars complets en català, dos extensos però 
parcials i huit conservats de manera fragmentària.33 Ens centrarem a descriure 
mínimament els complets. 

1) Manuscrit P.34 El testimoni més conegut dels conservats i el que ha suscitat 
més interés és el ms. esp. 44 de la Biblioteca Nacional de França (BNF), 
conegut amb el nom de Vides de sants rosselloneses i publicat per Coromines, 
Maneikis-Kniazzeh i Neugaard (Voragine 1977). Es tracta d’un manuscrit en 
pergamí de 315 x 232 mm, de 261 folis distribuïts en 33 quaderns. Presenta 
caplletres amb miniatures a l’inici dels capítols, calderons de tinta blava i 
vermella i inicials decorades amb diferents tintes. S’observen dues mans 
diferents del segle XIV que han intervingut en el text. Per a Meyer (1898) el 
manuscrit hauria de datar-se entre 1301 i 1350; en canvi, Bohigas (1985) amplia 
el límit cronològic fins el 1400. Sembla que pertangué durant el segle XVII a 
l’arquebisbe de Tolosa i a l’arquebisbe de Reims, i més tard passà a formar 
part de la col·lecció dels reis de França.  

                                                
31 Per a la recepció de l’obra de Voragine a Castella, vid. Thompson (1990). 
32 Inventaris del canonge Berenguer Scampa (31-07-1409), del rector de Foios Martí Doverona (30-
01-1416), del canonge Francesc Daries (1440) o de Jaume Aguiló (03-01-1485) (Sanchis Sivera 1999). 
33 Seguim les descripcions fetes per Coromines i Maneikis (Coromines 1977: XII-XIII;  Maneikis 1977: 
501-506), Rebull (1976: XVIII-XLI) i Avenoza-Garcia Sempere (2012). Per la seua banda, Baucells dóna 
notícies de llegendaris llatins a la diòcesi de Barcelona (1983: 168-169). 
34 Encara que hi ha autors que fan servir unes altres abreviatures per als manuscrits (Brunel 1976; 
Avenoza-Garcia Sempere 2012), hem preferit, seguint el criteri de l’edició de les Vides de sants 
rosselloneses pel que fa als manuscrits de París i de Barcelona, utilitzar una única lletra majúscula 
que indique la procedència. 
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Les característiques lingüístiques del manuscrit semblen indicar que s’escrigué 
a la diòcesi d’Elna, que s’estenia pels territoris de parla catalana al nord dels 
Pirineus (Coromines 1977: XVI).35 La data de la traducció podem situar-la en el 
darrer quart del segle XIII, encara que aquest manuscrit és posterior, en 
paraules de Coromines: 

P i B no provenen directament de l’original sinó d’un arquetipus comú que ja 
contenia un bon nombre d’errades de còpia i que per tant no era autògraf, i algunes 
d’elles demostren que aquest arquetipus no era còpia d’un autògraf sinó d’una còpia 
d’aquest o almenys còpia d’un manuscrit dictat però no escrit pels autors de la 
traducció; per la seva banda, que ni P ni B eren còpia directa de l’arquetipus sinó 
amb un manuscrit intermedi i, en el cas de B, potser amb dos successius. (1977: XVIII) 

2) Manuscrit B. Un altre testimoni, vinculat estretament amb l’anterior, és el que 
es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (núm. 713), que fou 
aprofitat per a anotar les variants respecte en el manuscrit de París en l’edició 
de 1977. El manuscrit de Barcelona, amb el títol de Flos sanctorum en català, 
afegit per una mà posterior, ha estat datat per Brunel (1976) en el primer quart 
del segle XIV. Està format per 294 folis de 285 x 213 mm numerats amb xifres 
romanes i distribuïts en 18 quaderns. A l’hora de confeccionar el llibre s’ha 
emprat tant el paper com el pergamí, del qual es fa ús en el primer bifoli de 
cada quadernet. Hi trobem rúbriques i calderons vermells i caplletres en tinta 
vermella i blava amb decoració de filigranes. A pesar de la seua filiació amb P, 
incorpora vides que no apareixen en l’altre manuscrit. Per una nota 
manuscrita que apareix al primer foli sabem que aquest manuscrit pertangué 
al convent de Sant Josep del Carme Descalç de Barcelona. 

3) Manuscrit E. Un dels manuscrits més interessants, encara inèdit, és el 
conservat a la Biblioteca del Monestir d’El Escorial amb la signatura N-III-5 i 
amb el títol de Flos sanctorum en cathalà a les guardes, de mà posterior. En 
opinió de Zarco Cuevas (1932), aquest text podria datar-se a finals del XIII o 
començaments del XIV. Està format per 247 fulls de pergamí, escrits en lletra 
gòtica francesa, distribuïts en 25 quaderns. Aquest còdex mesura 274 x 180 
mm. La primera caplletra està decorada amb diversos colors i amb or, i tota la 
resta i els calderons utilitzen tant el blau com el vermell. Les rúbriques, les 
signatures de quadern i la foliació original estan escrites amb tinta vermella. El 

                                                
35 A causa de l’afinitat entre el dialecte rossellonés i la llengua d’oc s’ha volgut esbrinar la relació 
entre la traducció catalana i l’occitana de la Legenda aurea, perquè cal dir que no són autònomes, 
sinó que guarden una dependència l’una de l’altra. Durant algun temps s’ha discutit quina de les 
dues versions ha fet de model de l’altra, però per a Coromines, després de comparar diferents 
variants d’un text i de l’altre, la conclusió és clara: «la versió catalana, tal com la tenim, o en el seu 
arquetipus, és el model [dels manuscrits occitans], i que els dos manuscrits en llengua d’oc són 
adaptacions, independents entre si, de la primitiva versió rossellonesa» (Coromines 1977: XXII). 
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volum conté algunes taques, encara que la conservació és bona, a excepció del 
darrer foli. 

4) Manuscrit H. En la Real Academia de la Historia, amb la signatura cod. 
LXXXVIII, hi ha desat un altre manuscrit català de la Legenda aure amb el títol, 
de mà posterior, Vidas y milagros de diferentes santos en un libro de foleo, copiat 
entre 1350-1400 per un sol copista amb lletra gòtica cursiva del segle XIV. El 
còdex està format per 209 folis de paper i mesura 346 x 256. La decoració es 
redueix a inicials en tinta vermella i blava amb filigranes; les rúbriques 
apareixen en vermell i els calderons en blau i vermell. Al manuscrit, li 
manquen diversos folis i pateix una certa desorganització. Encara que forma 
part del conjunt de llibres que anaren a parar a l’Academia després de la 
desamortització, sembla ser que fou una donació. Entre els propietaris 
anteriors es troben la Biblioteca de les Corts i la Biblioteca dels Reales Estudios 
de San Isidro en el darrer quart del segle XIX. 

5) Manuscrit V. Un altre dels volums que contenen la traducció catalana de 
l’obra de Voragine és el conservat a l’Arxiu Capitular de Vic (sig. c. 174 L), 
publicat per Nolasc Rebull (Voràgine 1976) i que duu al llom el nom de 
Legenda aurea. Encara que hi ha diverses opinions, sembla ser que el manuscrit 
pot datar-se en la segona meitat del segle XIV i que fou obra d’un sol copista 
amb escriptura cursiva catalana. El còdex conté 574 folis de paper organitzats 
en 35 quaderns i mesura 300 x 203 mm. Les rúbriques i les caplletres hi 
apareixen amb tintes de diferents colors (blau, vermell, etc.). El manuscrit té 
diverses llacunes d’una certa extensió, encara que ha estat restaurat. És 
possible inferir un origen franciscà de la còpia a causa d’una major presència 
de sants d’aquest orde en les vides afegides que s’hi incorporen.  

A aquests cinc manuscrits, s’ha d’afegir, com ja hem comentat, un conjunt 
de testimonis parcials i fragmentaris i, fins i tot, d’extractes de transmissió 
autònoma i independent que completen la tradicció catalana de la Legenda aurea. 
No els descriurem ara,36 però sí que en destacarem els dos més  extensos i, per 
tant, interessants: els conservats a la Biblioteca del Monestir d’El Escorial amb la 
sig. M-II-3 i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, sig. Ripoll 113. El primer és una 
còpia del primer terç del segle XV feta per Jacobus de Prato a Cardona amb 141 
folis que es caracteritza per presentar poques vides per amb una major extensió 
que en altres testimonis, acompanyades de texts de procedència ben diferent. El 
segon és un testimoni copiat entre el 1290 i el 1350 de 60 folis, en pergamí i amb 
lletra gòtica, amb una peculiaritat ben remarcable: les vides de la Legenda aurea no 
estan ordenades directament per circulum anni, segons el calendari litúrgic que 
                                                
36 Per a una descripció d’aquests testimonis, vid. Avenoza-Garcia Sempere (2012: 53-57).  
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comença en l’Advent, sinó que els sants i les santes apareixen primer separats en 
dos grups diferents, 46 d’homes i 27 de dones, encara que s’han perdut 30 vides 
masculines per la conservació fragmentària del còdex (Sabaté-Soriano-Avenoza 
2012: 39-43).37 

Pel que fa a l’existència de més d’una versió catalana de la Legenda aurea, es 
tracta d’un tema que encara s’ha d’estudiar amb deteniment i que sobrepassa de 
lluny aquest treball, caldria un estudi ecdòtic de tots els texts conservats ja que 
sembla que alguns dels testimonis s’aparten de la més generalitzada. En tot cas, 
el que sí que podem afirmar és que els cinc manuscrits complets formen part 
d’una mateixa tradició, encara que caldria estudiar vida per vida per veure les 
diferències i les possibles interpolacions.38 

L’aparició de la impremta a les nostres terres en el darrer quart del segle XV 
permeté una major difusió d’aquelles obres que ja havien obtingut èxit en la 
transmissió manuscrita dels segles anteriors. La traducció de la Legenda aurea 
començà a imprimir-se des dels primers moments, sempre amb el nom de Flos 
sanctorum, juntament amb altres obres devocionals i teològiques. Cal recordar 
que la major part dels texts que forniren les impremtes i les biblioteques en 
aquella època eren de temàtica religiosa. Tanmateix, és necessari diferenciar entre 
els Flos sanctorum i la resta d’obres devocionals i hagiogràfiques, ja que els 
llegendaris sempre els trobem impresos in folio i no en quart o en octau, com era 
habitual a l’hora d’editar llibres de «literatura de masses», com podien ser els 
llibres d’hores o les vides de sants, de gran popularitat i difusió (Canet 2006: 2). A 
açò s’afegeix la profusió de gravats reproduïts amb la representació iconogràfica 
de cada sant, fet que també els diferenciava d’altres llibres i que de segur encaria 
més els costos de les impressions i les feia menys assequibles. En referència a 
aquesta abundància d’il·lustracions en els llegendaris, De Courcelles diu que: 
«par leurs illustrations abondantes de gravures sur bois de la fin du Moyen Age, 
constituent la référece lisible et visible de toute croyance aux saints en Catalogne» 
(1990, 19). 

                                                
37 Aquestes autores, a l’hora de preguntar-se sobre la possible finalitat del manuscrit, diuen: «El fet 
que les restes del manuscrit original, tan marcades en el seu contingut femení, s’hagin conservat a 
través dels segles, quan qualsevol lector podia accedir al text en les edicions que es succeïren al s. 
XVI, fa pensar que hi hagué alguna raó que el protegí de la destrucció: tal vegada pertànyer a un 
monestir femení, on les vides que recull són força apropiades per a la lectura i la meditació» 
(Sabaté-Soriano-Avenoza 2012: 41). 
38 «Si bé es troba una relació estreta entre els textos difosos per la impremta i alguns dels testimonis 
més antics, com ara el manuscrit de París, no tots els exemplars manuscrits transmeten la mateixa 
traducció, de manera que podem parlar de més d’una traducció de les vides de Voràgine en català» 
(Sabaté-Soriano-Avenoza 2012: 38) 
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La fortuna de la traducció catalana de la Legenda aurea a finals del segle XV i 
al llarg del XVI es palesa en el nombre de Flores sanctorum impresos que coneixem. 
A banda d’alguns impresos que recullen vides de forma independent, com la 
Vida de sant Geroni (1492), impresa pel prevere Pere Posa, conservem dos 
incunables i sis impresos cinccentistes i en tenim notícies de dos més que no ens 
han pervingut:39 

1) Flos sanctorum romançat, publicat per Johan Rossenbach, Barcelona, 1494. 

2) [Flos sanctorum], incomplet, que podem datar entre el 1490 i el 1496, del qual 
no coneixem ni impressor ni lloc de l’edició. D’aquests dos incunables, en 
farem una descripció codicològica detallada en l’apartat següent. 

3) Flos sanctorum. Nouament stampat corregit y ben examinat per lo reverent mossén 
Cathalunya, afegides certes vides que fins ací no eren, Jorge Costilla impressor, 
València, 1514 (revisió del P. Cathalunya). Imprés amb 286 folis de 282 x 197 
mm, conservat a la Biblioteca de la Universitat de València (R 1/315), amb 
alguns problemes de conservació (taques, fongs i túnels de paràsits) i a la 
Biblioteca de Catalunya (10-VI-19), amb un exemplar molt incomplet. 

4) Flos sanctorum (al llom), Carles Amorós, Barcelona, 1519-1520 (revisió del P. 
Catalunya). Imprés acèfal amb 257 folis de 230 x 160 mm, en mal estat, amb 
alguns folis restaurats i altres desapareguts, conservat a la Biblioteca Lambert 
Mata de Ripoll (R. 456). 

5) Flos sanctorum novament fet e corregit e afegit moltes altres vides de sancts e sanctes 
ab la Passió de nostre mestre redemtor Jesús, Carles Amorós, Barcelona, 1524 
(revisió del P. Cathalunya). Imprés amb 274 folis de 230 x 165 mm, conservat a 
la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (B-58/2/12). Hi ha un altre 
exemplar mutilat a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona (10-vi-18). En els 
deu primers folis apareix La passió de Jesucrist i dos texts apòcrifs sense relació 
amb l’obra de Voragine, la Carta sobre Crist (el conegut text de Lèntul) i la 
Carta tramesa a l’emperador Tiberi. 

6) [Flos sanctorum], anterior a 1546 (la notícia de la data la coneixem a partir d’un 
contracte de venda que hi ha anotat al peu d’un foli). Imprés acèfal i incomplet 
amb 268 folis de 285 x 200 mm, conservat a la Biblioteca Lambert Mata de 
Ripoll (R. 206). 

7) Flos sanctorum en què s·i són affegides moltes vides de sancts i sanctes, a despeses de 
Jaume Lacera, librater, ciutadà de Barcelona (colofó), Carles Amorós impressor, 
Barcelona, 1547 (reimpressió de l’edició de 1524, inclosos els texts previs al 

                                                
39 Seguim les descripcions fetes per BITECA (maig 2013). 
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llegendari). Imprés amb 328 folis de 283 x 197 mm. Conté l’aprovació de la 
Inquisició i es conserva a la Biblioteca de Catalunya (10-VI-17). 

8) Flos Sanctorum, Jaume Cendrat impressor, Barcelona, 1575 (revisió del dominic 
Pere Coll). Imprés amb 221 folis, de 298 x 204 mm. La portada, a mà, està 
afegida posteriorment. Els 10 fulls preliminars contenen els mateixos texts que 
apareixen a l’edició de 1524. Es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid 
(BNE) amb la signatura R-12104.40 

Aragüés dóna notícia de l’existència de dues edicions que no s’han 
localitzat: una feta per Pere Montpezat a Barcelona l’any 1548, amb una revisió 
del text de Steve Ferrer, i una altra de Jayme Laceres de l’any següent també a 
Barcelona (2004: 519). 

És innegable, a la vista de les dades que hem ofert, que la Legenda aurea i la 
traducció catalana d’aquesta tingueren una fortuna considerable des de finals del 
segle XIII fins al darrer terç del XVI. Estem al davant, doncs, d’una de les obres 
amb major difusió i influència dins del panorama de la literatura catalana 
medieval, que es convertí en referent i font de la cultura de l’època. 

                                                
40 BITECA (manid 2089, consulta: maig 2013) data aquesta edició el 1576, però tant el títol 
preliminar com el colofó la situen un any abans: «feneix lo present llibre, anomenat Flos Sanctorum. 
Novament estampat en la insigne ciutat de Barcelona en casa de Jaume Sendrat y la viuda 
Monpesada. Any ·M·D·LXXV·» (colofó). Aragüés (2004: 519) cita una edició de 1575 que no es 
conservaria i una reimpressió de 1576, que seria la que es custodia a la BNE, però que al Catàleg 
col·lectiu del patrimoni bibliogràfic espanyol (<http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html>) apareix 
catalogada també amb l’any 1575. Així, doncs, sembla que es tracta d’una única impressió, de 1575. 
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II.2 ELS INCUNABLES DE LA TRADUCCIÓ CATALANA DE LA 

LEGENDA AUREA 

II.2.1 Estudi codicològic 

a) Edició de 149441 

’any 1494 Johan Rosenbach42 edità a Barcelona el Flos sanctorum romançat 
(que d’ara endavant citaré com a I1), amb què s’inicia la tradició impresa de 

la traducció catalana de la Legenda aurea. D’aquesta edició, se’n conserven 
actualment dos testimonis: 

1) Exemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig. I-2000, olim 1635). 
Es tracta del testimoni més ben preservat. En el f. Ir apareix el títol, Flos sanctorum 
romançat, encara que el colofó que trobem en el f. CCCXLIXv modifica un poc el 
nom en traduir al català la primera paraula: «Acaba lo Flors sanctorum, tret de latí 
en romanç, empremtat en la molt noble e insigne ciutat de Barcelona per maestre 
Johan Rosenbach, al[e]many de Haidelberg, primer dia del mes de febrer, any 
M·CCCC·XC·IIII». Al f. Iv hi apareix un gravat del Judici Final, amb Crist com a 
jutge al centre, assegut sobre un arc, dos àngels amb sengles trompetes a dalt, la 
Mare de Déu a l’esquerra i sant Joan Baptista a la dreta, i sis cossos humans que 
s’alcen de les sepultures. 

Està format per 320 folis (I-CCCXLIX) de paper verjurat amb diverses 
filigranes, amb una mesura de 279 x 199 mm i una caixa d’escriptura de 218 x 157 
mm. El text és de lletra gòtica distribuït en dues columnes de 44 línies cadascuna. 
Les caplletres estan decorades amb motius vegetals (no totes, algunes només 
tenen la lletra de guia) i conté nombrosos gravats que apareixen davant de cada 
capítol representant el sant o la festa a la qual està dedicat, encara que molts es 
repeteixen, sobretot quan es tracta de sants poc coneguts amb una iconografia 
poc desenvolupada.  

L’imprés conté 41 quaderns numerats alfabèticament, de quatre bifolis 
cadascun (a-z8, 18, A-Q8), encara que la numeració dels bifolis en comptabilitza 
erròniament cinc: 

                                                
41 Per a una descripció detallada dels testimonis, vid. la fitxa del catàleg de la Biblioteca de Textos 
Antics Catalans (BITECA), manid 1902, en el web Philobiblon (bancroft.berkeley.edu/ philobiblon/), 
eina desenvolupada des de la Universitat de Califòrnia. 
42 Johan Rosenbach fou un dels impressors alemanys que arribaren a finals del segle XV a València, 
on el trobem a partir de 1490 i fins a 1492, l’any següent ja apareix treballant a Barcelona (BERGER  
1987: 45). 
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 Apareixen numerats erròniament els folis següents: XLVI (=XLV), CXXXI 
(=CXXVII), CXLVII (=CXXXVII), CXLVIII (=CXXXVIII),  CXLVIII (=CXLIX), CLXI 
(=CLIX), CXCXVIII (=CXCVIII), CCXL (=CCL), CCLXVIII (=CCLXXVIII), CCCX 
(=CCCVIII), CCCXXXII (=CCCXXXI). 

 El f. LVIII apareix numerat com a LXXVIII, error que modifica la 
numeració posterior. 

 Manquen els folis següents: XXI, XLVIII-XLIX, CCXXIII-CCXXV i CCXXVIII-
CCXXX (només es conserva el bifoli central del quadern A). 

 Apareix repetida la numeració del f. XLVI. 

 Es produeixen els següents salts en la foliació: del CXLVIII (=CXXXVIII) al 
CXL; del CXLVIII (=CXLIX) al CLI, error que afecta la numeració posterior. 

 El quadern F presenta un error de foliació que expliquem detalladament 
en parlar del testimoni de la Universitat de Barcelona, en què es 
complica, al seu torn, per la manca d’alguns folis. 

2) Exemplar de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (inc. 687). 
Aquest testimoni és incomplet, ja que comença en el f. X, ja encetada la vida de 
sant Andreu, i li manquen el darrer foli i alguns de l’interior. El text no presenta 
cap diferència amb el de l’altre testimoni de l’edició. 

En total són 309 folis impresos (X-CCCXLVIII), més 8 folis amb algunes 
anotacions en llatí manuscrites, de 288 x 200 mm, amb una caixa de 227 x 157 
mm. Els folis són de paper verjurat amb diverses filigranes, entre les quals 
trobem repetidament una copa, una reina d’escacs o un cap d’home amb una flor 
damunt del cap. Al primer full conservat apareixen les anotacions següents: «Del 
convent de S. Joseph de Barcelona», «Està prohibit en lo expurgatori de l’añy 
1632» (ratllat) i «Ex comissioni mihi tradita a SS Inquisitoribus huius principatus 
hunc librum expurgavi die 17 septembrius 1643 Fr. Nunnes ab Menne[?] ex 
calceatu carmelita». Conté múltiples errors de foliació, per fer-ne una descripció 
més detallada enumerem les diferents incidències per quaderns, fent també 
referència a les errades que ja hem comentat en el testimoni de la BNE. 

a: manca 
b: manca el bifoli i (f. IX i XVI) 
c-e: complets 
f: complet (el f. XLV apareix numerat per error com a XLVI, sense modificar 
la numeració posterior; al costat es corregeix a mà amb numeració aràbiga) 
g: complet 
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h: complet (el f. LVIII apareix numerat per error com a LXXVIII, canvi que 
modifica tota la numeració posterior; al costat es corregeix a mà tots els 
folis amb numeració aràbiga) 
i:  manca el segon foli del bifoli i (f. XCII) 
k-l: complets 
m: complet (el gravat de la Passió està retallat) 
n: complet 
o: complet (el f. CXXVII apareix numerat per error com a CXXXI, sense 
modificar la numeració posterior) 
p: el primer foli del bifoli iii (f. CXXXV) està esquinçat; els f. CXXXVII i 
CXXXVIII apareixen numerats com a CXLVII i CXLVIII; i la numeració salta del 
f. CXXXVIII, que apareix com a CXLVIII, al CXL 
q: complet (el f. CXLIX apareix numerat com a CXLVIII i a continuació la 
numeració salta al CLI) 
r:  complet 
s:  el primer foli del bifoli iiii està esquinçat (f. CLXII), el f. CLIX apareix 
numerat per error com a CLXI, sense afectar la numeració posterior 
t-u: complets 
v: manca el bifoli ii (f. CLXXVI i CLXXXI) 
u i v estan col·locats de manera inversa: t (de 167 a 174) - u (de 183 a 190) - v 
(de 175 a 182) 
x: complet (el f. CXCVIII apareix numerat per error com a CXCXVIII) 
y-C: complets 
D: complet (el f. CCL apareix numerat per error com a CCXL, sense afectar la 
numeració posterior) 
E: manca el bifoli iiii (f. CCLVIII i CCLIX) 
F: manca el bifoli iii, el f. CCLXIII està numerat per error com a CCXLIII, igual 
que el f. CCLXVI, que apareix com a CCLXVIII, i el f. CCLXVII, que apareix com 
a CCLXVIIII. Reconstrucció del quadern (en la segona línia): 

i ii iii iv iv iii ii i 

243 264 - 268 269 - 269 270 

263 264 [265] 266 267 [268] 269 270 

G: complet (el f. CCLXXVIII apareix numerat per error com a CCLXVIII, sense 
afectar la numeració posterior) 
I-K: complets 
L: complet (el f. CCCVIII apareix numerat per error com a CCCX, sense afectar 
la numeració posterior) 
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M-O: complets 
P: el primer foli del bifoli i (f. CCCXXXV) està esquinçat 
Q: falta el segon foli dels bifolis i i ii 

Sembla que aquests dos testimonis de l’edició de 1494 pertanyen al mateix 
tiratge, fet que confirma la reproducció en l’un i en l’altre dels greus errors 
d’impressió del quadernet F, per posar un exemple que no podia passar 
desapercebut per un corrector.43 Només hem trobat una correccíó d’una errata en 
el recto del foli CCCXLIIII: l’exemplar de la BNE presenta la v de verge invertida, en 
canvi en el de la BUB apareix ben col·locada. 

b) Edició de ca. 1490-149644 

a Biblioteca del Seminari Episcopal de Barcelona conserva una altra edició 
incunable del Flos sanctorum (inc. 58), del qual no coneixem ni la data ni 

l’impressor ni la ciutat pel mal estat de conservació (a partir d’ara l’anomenaré 
I2). Diversos estudiosos han donat noms d’impressors, llocs d’edició i dates 
diferents, sempre entre interrogants: Johannes Trechsel, Lió, ca. 1490-1494 
(GARCÍA CRAVIOTTO 1988: I 493); Lope de la Roca, València, 1496 (VINDEL 1945-
1951: III it. 67); Pere Hagenbach, València, 1496 (RIBELLES 1920: I 65). Per aquest 
motiu, a l’hora de parlar d’aquesta edició hem agafat com a possibles dates 
d’impressió la forquilla entre el 1490 i el 1496. Siga com siga, el cert és que es 
tracta d’una edició coetània de la de 1494, motiu que s’afegeix a l’interés per 
estudiar-les i editar-les de forma conjunta. 

El volum no té enquadernació, amb els quaderns descosits, amb manca de 
folis i amb nombrosos túnels de paràsits. A pesar de tot això, el text es pot seguir 
considerablement bé, ja que està afectat per poques llacunes i aquestes són 
d’escassa consideració i es poden reconstruir. L’imprés conté 257 folis (II-CCLXVI) 
en paper, de 285 x 195 mm, amb una caixa de 210 x 142 mm. El text, de lletra 
gòtica, està distribuït en dues columnes de 44 línies cadascuna. Les caplletres de 
començament de capítol estan gravades, encara que hi ha casos en què només hi 
apareix la lletra de guia. Cada capítol està acompanyat d’un gravat amb la imatge 
del sant o de la festa que tracta, alguns dels quals es repeteixen diverses vegades. 
Molts folis apareixen amb anotacions a mà, bastant discretes, per a assenyalar les 

                                                
43 A banda dels errors en la numeració dels folis, en la vida de sant Francesc no coincideixen els 
rectos amb els versos i, a més a més, les errates es multpliquen considerablement en comparació 
amb altres vides. Fa la sensació que de la impressió d’aquest quadernet s’encarregà una persona 
completament inexperta, incapaç fins i tot d’identificar els tipus correctament. 
44 Per a una descripció detallada del testimoni vid. la fitxa del catàleg de BITECA, manid 2206, en el 
web Philobiblon (bancroft.berkeley.edu/ philobiblon/). 
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diferents intervencions d’una conversa, accentuacions, algunes poques 
correccions (com, per exemple, el canvi de Domènec a Domingo o de cec a cego), etc. 

Aquest incunable conserva 33 quaderns de quatre bifolis cadascú (a-z8, 1-38, 
A-G8, H2), que a continuació descrivim detalladament: 

a: comença pel f. II; ha desaparegut el primer foli del bifoli i; el f. II té la part 
inferior molt deteriorada (amb desaparició de part del full) 
b: complet, però deteriorat 
c: complet (el f. XIXv ratllat) 
d: complet (el f. XXX apareix numerat per error com a XXXI) 
e-f: complets 
g: complet (el f. LVIv ratllat) 
h-r: complet 
s: complet (el f. CXLIII apareix numerat per error com a CLXIII) 
t: complet (el f. CLII apareix numerat per error com a CLXII) 
u-D: complets 
E: complet (el f. CCXLIX apareix numerat per error com a CCXLVIII) 
F: complet (el f. CCLII apareix numerat per error com a CLIII) 
G: complet 
H: només es conserva el primer foli dels bifolis i i ii (f. CCLXV i CCLXVI); 
falten, doncs, sis folis d’aquest quadern i, probablement, un altre quadern 
sencer. 

II.2.2 Caracterització dels incunables 

n aquest apartat, no és la nostra intenció oferir un estudi traductològic o 
d’estil del text que editem, que deixem per a un altre moment,45 sinó 

presentar algunes característiques generals del contingut dels dos incunables 
catalans de la Legenda aurea, especialment pel que fa a l’estructura i l’organització. 

Voragine arreplega 176 capítols en la versió definitiva de la seua obra, 
repartits entre vides de sants i capítols litúrgics que glossen festivitats 
cristològiques, mariològiques i eclesiològiques. En canvi, el Flos sanctorum 

                                                
45 Encara que només se centra en la vida de santa Maria Magdalena a partir del text que apareix en 
el ms. P, Puche (2012) fa una interessant aportació a l’estudi de la manera de traduir la font que 
ofereix el text català, que, en general i a pesar de la fidelitat a la Legenda aurea, presenta una 
tendència a l’abreujament. Un cas simptomàtic d’açò que diem, a banda del de Magdalena, el 
trobem, entre d’altres, en la vida de sant Benet (XLIX). 
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romançat de 1494 (I1), que hem agafat com a text base de l’edició, conté 196 
capítols,46 diferència que s’explica per les raons següents: 

– S’arrepleguen 20 vides afegides: La vida de sancta Bàrbara (IV), La vida de 
sancta Coloma (XV), La vida de sanct Brandà (XIX), La vida de sancta Eulària 
verge (XXXIX), La translatió de sancta Eulària (XL), La vida de sancta 
Quitèria (LXXIII), La vida de sanct Guillem (LXXV), La vida de sanct Anthoni 
de Pàdua (LXXX), Sanct Feliu e sanct Cugat màrtirs (C), La vida de sanct 
Feliu de Gerona (CVI), La vida de sancta Clara (CXVI), La vida de sancta Tecla 
(CXLII), La vida de sanct Narcís de Gerona (CLVI), La vida de sanct Pafunci 
(CLXXVII), La vida de sanct Pafunci hermità (CLXXVIII),47 La vida de sanct 
Pons (CLXXXII), La vida de sancta Susanna (CLXXXIII), La hystòria de la 
gloriosa verge sancta Praxedis, cors sanct de la ciutat de Mallorques 
(CLXXXIX), La vida de sanct Bernardí (CXC) i La vida de la benventurada 
sancta Katherina de Sena (CXCI). 

– El capítol De sancto Pelagio papa se’n divideix en tres de diferents: De 
sanct Pelagi papa (CLXXXV), La hystòria de Mahomet (CLXXXVI) i Dels reys 
de França (CLXXXVII). 

– El Flos sanctorum romançat no arreplega sis capítols de la Legenda aurea: 
De sancto Basilio, De sancto Syro, De sancta Praxede, De sancto Iohanne 
Chrysostomo, De sancto Forseo episcopo i De sancta Margarita dicta Pelagius. 

– A tot açò cal afegir un fet del tot curiós i que demostra que en aquest 
tipus de llegendaris, a banda del concepte d’obra completa, cada capítol 
pot funcionar a vegades de manera semiautònoma, fins i tot pel que fa a 
la transmissió: el Flos sanctorum romançat repeteix dues vegades la 
mateixa vida, la de sant Feliu prevere (XLVII i CXXVII). Podria tractar-se 
d’un error d’edició en el qual es col·loca en dos llocs diferents de l’obra 
el mateix text, però, si ens fixem atentament, descobrim variants entre 
els dos de suficient entitat com per a considerar que es tracta d’un 
mateix text amb dues transmissions independents que es duplicaren en 
un estat anterior.48  

                                                
46 En la nostra edició, la xifra total és de 191, ja que els dedicats a la septuagèsima, sexagèsima, 
quinquagèsima, quaresma i els quatre temps, els comptem com un només per contingut (els cinc  
tracten dels temps de dejuni i penitència dins del cicle litúrgic anual) i per estructura i concepció. 
L’edició crítica de Maggioni, en canvi, els comptabilitza separadament. 
47 Encara que l’epígraf siga semblant al de la vida anterior («La vida de sanct Pafunci»), aquesta està 
dedicada a santa Eufrosina. 
48 Les dues versions contenen els mateixos episodis: la visita de Feliu a diferents temples de 
divinitats paganes amb l’obligació de fer una ofrena, la destrucció dels ídols pagans per intervenció 
del sant, la seua degollació, la professió de fe de sant Ajustat i la seua mort, l’enterrament del cossos 
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Pel que fa a l’altre incunable (I2), n’ofereix onze capítols menys, ja que: 

– No arreplega 16 vides incloses en el Flos sanctorum romançat: La vida de 
sanct Marcel (XXIV), La vida de sanct Vedast (XLI), La vida de sanct Aman 
(XLII), La Passió de nostre Senyor Jesuchrist (LII), La vida de sanct Marcel 
papa (LIX), La vida de sanct Gordià (LXX), La vida de sanct Nereus e Achileus 
(LXXI), La vida de sanct Prim e de sanct Felicià (LXXVIII), La vida de sanct 
Nazari e sanct Celsi (CI), La vida de sanct Simplici e sanct Faustí (CII), La vida 
de sanct Steve papa (CIX), La vida de sanct Mamertí (CXXIX), La vida de sanct 
Gorgoni e sanct Dorotheu (CXXXIII), La vida de sanct Prompt e sanct Jacint 
(CXXXIV), La vida de sanct Leodegari (CXLVIII) i La vida de sanct Crisant 
(CLIV). Caldria afegir La vida de la benventurada sancta Katherina de Sena 
(CXCI) que probablement tancava el volum, però que no s’ha conservat 
pel mal estat del testimoni. 

– A les 20 vides noves que arreplega I1, i també I2, se n’afegeixen altres 5: 
De sant Amador, De santa Brígida, De sanct Vicens Ferrer, De sant Onoffre i 
La vida de sant Roch. 

Els capítols que ja apareixen en la Legenda aurea segueixen l’estructura i el 
contingut que els conferí Voragine, sense tenir en compte les diferències que 
provenen de la tradició llatina, com ara si la narració pertany més la primera o la 
segona redacció. No obstant aquesta fidelitat, hi ha algunes diferències repecte a 
la font que cal assenyalar: 

– Pel que fa a les introduccions etimològiques que Voragine situa al 
davant de cada vida,49 trobem capítols que no les arrepleguen: La vida de 
sancta Lúcia (VI), La vida de sanct Steve (X), Dels Innocents (XII), La vida de 
sanct Thomàs de Contuberi (XIII), La vida de sanct Silvestre (XIV), La vida de 
sanct Remigi (XX), La vida de sanct Hylari (XXI), La vida de sanct Machari 
(XXII), La vida de sanct Pancraci (LXXII), La vida de sanct Simplici e sanct 
Faustí (CII), Sanct Feliu papa màrtyr (CIII), La apparició de sanct Michel 

                                                                                                                                 
pels cristians i el càstig dels dimonis als pagans. Com a exemple de la variació: «Enaprés, ell fonch 
portat a la ýdola de na Diana e ell féu allò mateix. Puys, fonch  portat a l’arbre sacrilegi del Sol que 
la sacrificàs e, de genollons, bufà-li en la cara e l’arbre, ab la ýdola ensemps, caygué e lo temple 
fonch de tot enderrocat» (XLVII); «Fonch aportat, aprés, al simulacre de na  Diana e féu axí mateix; 
puys, lo portaren al postel. E, aprés, fonch portat a l’arbre sacrilegi del soley perquè sacrificàs e, de 
genollons, buffà contra l’arbre e caygué e la ýdola ab la ara e lo temple tot se trencà» (CLXXVII) 
49 En less vides de santa Juliana, sant Longí i sant Patrici, Voragine no inclou l’etimologia del nom: 
«La mancanza di un’introduzione etimologica in questo capitolo [Giuliana] e in quelli dedicati a 
Longino e Patrizio può essere in qualche modo legata all’assenza delle tre feste, che cadevano in 
Quaresima, nel calendario liturgico domenicano» (Maggioni 2007: 1521). 
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archàngel (CXLV) i La vida de sanct Dyonís Ariopagita (CL). En el capítol de 
sant Jaume Major l’etimologia apareix després de la vida. 

– En unes poques vides trobem que, a pesar d’estar incloses en el 
llegendari de Voragine, els incunables catalans s’allunyen de la font i 
transmeten un text diferent. El cas més curiós és el del capítol dedicat a 
sant Pau Ermità (XVIII), en què se substitueix l’abreujament de la 
Legenda aurea per una traducció completa de la font que fa servir 
Voragine: la Vita Pauli de sant Jeroni. En La vida de sancta Marina verge 
(XC) observem que es tracta d’una versió diferent a la continguda en la 
Legenda aurea, ja que sembla que segueix la narració de Voragine, però la 
història està més desenvolupada i conté més detalls. En canvi, La vida de 
sanct Pastor (CLXXII) no coincideix amb la Legenda aurea, ja que el 
contingut, més  sintetitzat, apareix ordenat de manera diferent, així i tot, 
la dependència amb la font és clara. 

– En l’organització cronològica dels capítols trobem el tret que més 
diferencia els incunables respecte de la Legenda aurea. Hi ha dèsset 
capítols desplaçats del lloc que haurien d’ocupar segons el calendari 
litúrgic: La vida de sanct Longí (III), La vida de sanct Johan Almoyner (XXVI), 
La vida de sanct Julià (XXXII), Dels VII frares dormints (LXXXIX), La vida de 
sancta Marina verge (XC), La vida de sanct Quirich (XCII), La vida de sancta 
Martha (XCV), Sanct Feliu papa màrtyr (CIII), La vida de sanct Eusebi 
(CXVIII), La vida de sanct Savià e de sancta Saviana (CXXVI), La vida de 
sanct Lop (CXXVIII), La vida de sanct Mamertí (CXXIX), La vida de sanct 
Egidi (CXXX), La vida de sanct Eustachi (CXXXIX), La vida de sancta 
Theodora (CLXXIX), La vida de sancta Thaycís (CLXXX) i La vida de sancta 
Pelàgia (CLXXXI). En alguns casos, podem trobar alguna explicació, com 
el cas del capítol dels set germans dorments, col·locats per analogia 
darrere del dels set germans; o el de santa Marta, darrere del de la seua 
germana santa Maria Magdalena; o el de sant Eustaqui, la festivitat del 
qual Voragine situa l’1 de novembre i els incunables el 20 de setembre.50 
A vegades, observem que els canvis creen conjunts de vides amb una 
temàtica determinada. Així, el grup de vides dedicades als pares del 
desert amb què Voragine tanca la Legenda aurea es veu completat amb el 
desplaçament i la inclusió d’altres vides de sants i santes penitents afins. 

                                                
50 La data de celebració primigènia era l’1 de novembre i, posteriorment, quan s’instituí la festivitat 
de Tots Sants, el 2. A partir del segle VIII, apareix ja en alguns calendaris el 20 de setembre, data que 
finalment esdevingué universal. La Legenda aurea, per tant, es decanta per col·locar la vida en la 
data més antiga i, en canvi, el Flos sanctorum per situar-la en la més moderna i que devia ser en la 
qual tenia lloc la commemoració. 
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A banda d’incorporar un capítol a sant Pafnuci, es recull una vida a 
santa Eufrosina, que s’uneix a la de santa Teodora, santa Taís i santa 
Pelàgia, que es desplacen al darrere, creant un grup femení com a 
contrapunt i complement al conjunt de capítols extrets de les Vitae 
Patrum. Algunes d’aquestes dones, a més a més, coincideixen, com si es 
tractara d’una mena de subgrup, en el transvestisme masculí, que els 
serveix per a fugir del món i perseverar en el seu ascetisme, com és el cas 
de santa Eufrosina, santa Teodora o santa Pelàgia.51  

Com hem comentat adés, l’estructura cíclica no tancada de la Legenda aurea 
permeté incorporar des de ben prompte vides afegides que acostaven el 
llegendari a la geografia i, fins i tot, a l’època en què es feia la còpia o la 
traducció. En aquest sentit, les vides de santa Eulàlia de Barcelona o dels sants 
gironins Narcís i Feliu ja es troben en els testimonis més antics de la traducció 
catalana de la Legenda aurea, com ara en els manuscrits P i B. En el cas que ens 
ocupa, els dels incunables, observem que: 

– Les vides afegides s’insereixen dins l’estructura cíclica de l’obra de 
Voragine. No obstant això, hi ha tres capítols que queden fora i es 
col·loquen com un apèndix final, després del capítol que tanca la Legenda 
aurea, el de la dedicació de la església: La hystòria de la gloriosa verge 
sancta Praxedis, cors sanct de la ciutat de Mallorques (CLXXXIX), La vida de 
sanct Bernardí (CXC) i La vida de la benaventurada sancta Katherina de Sena 
(CXCI). Com a hipòtesi, podem aventurar una causa cronològica, ja que 
s’expliquen esdeveniments molt més propers a la data d’edició dels 
incunables (recordem que sant Caterina i sant Bernardí són canonitzats 
el 1461 i el 1450 respectivament i que el cos de santa Praxedis, santa del 
segle II, arribà a Mallorca, com indica el text mateix, el 1341 de mans del 
rei Jaume III). Però també és cert que altres vides, com les de sant Roc o 
sant Vicent Ferrer, aquestes dues només en I2, estan col·locades segons la 
data de la festivitat del sant.52 

– Encara que cal un estudi detallat de cada vida afegida per a esbrinar les 
causes de la inclusió en els incunables, la majoria palesen una devoció 
local més o menys estesa en els territoris catalanoparlants. Per territoris, 

                                                
51 No són els únics casos de transvestisme femení que hi ha a la Legenda aurea, la vida de santa 
Marina (XC), per exemple, que no ha sigut desplaçada fins al final de l’obra com sí que ha passat 
amb santa Teodora o amb santa Pelàgia. Sobre transvestisme en les santes, vid. Vega 2012. 
52 En el cas de sant Roc, a més hi ha una dada cronològica que ens ajuda a datar la redacció de la 
vida: « Aprés molt temps, essent scampada la sua gloriosa fama e mèrit, fon furtat lo seus sant cors 
e portat en Venècia, on fonc rebut ab molta honorificència per la senyoria, e fon en l’any 
MCCCCLXXXV». Açò permet situar la seua redacció entre 1485 i el 1490-1496, data d’edició d’I2. 
Per tant, es tracta de la vida afegida més recent en aquest incunable. 
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trobem: sant Narcís i sant Feliu a Girona, Santa Eulàlia i sant Cugat a 
Barcelona, santa Susanna a Tarragona, santa Praxedis a Mallorca i sant 
Vicent Ferrer a València. També hi ha altres vides que no especifiquen 
en el text cap relació amb territoris catalanoparlants, però coneixem 
l’existència des d’antic d’una veneració a aquests sants, com ara sant 
Onofre, sant Ponç, sant Roc o santa Tecla. En altres casos, com diem, 
caldran estudis específics per a descobrir les causes que estan al darrere 
de la seua presència en els incunables.53  

– La majoria de vides afegides estan dedicades a sants dels primers segles 
del cristianisme, ja siguen màrtirs, confessors o eremites, cosa que els 
vincula al model de santedat prioritari de Voragine. No entrarien en 
aquesta concepció les vides de sant Brandà, sant Guillem, sant Antoni de 
Pàdua, santa Clara, sant Bernardí, santa Caterina de Siena, santa Brígida, 
sant Vicent Ferrer i sant Roc. 

– A excepció de santa Praxedis, cap vida afegida compté una part 
dedicada a l’etimologia del nom del sant. A pesar d’açò, l’estructura 
interna és semblant a les vides elaborades per Voragine, encara que el 
contingut s’organitza de manera més simple i sense incloure altres fonts 
diferents per a completar el vessant més doctrinal. 

Presentem totes les dades que hem comentat de forma conjunta en aquest 
quadre que reprodueix l’índex del Flos sanctorum romançat: 

Capítols del Flos sanctorum romançat (I1) Observacions 

[I] De l’adveniment de nostre Senyor  

[II] La vida de sanct Andreu  

[III] La vida de sanct Longí 
La vida de sant Longí apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Gregori 

[IV] La vida de sancta Bàrbara Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Bàrbara en la LA. 

[V] De la vida de sanct Nicholau  

[VI] La vida de sancta Lúcia El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[VII] La vida de sanct Thomàs  

                                                
53 En aquest sentit, amb la col·laboració de M. Àngels Llorca, assajàrem de donar una explicació 
plausible a la inclusió d’un capítol sobre sant Guillem de Tolosa, membre destacat de la cort 
carolíngia i artífex de la conquista cristiana de Barcelona el 801 (vid. Càmara-Llorca 2011-2012). 
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[VIII] La Nativitat de Jesuchrist  

[IX] La vida de sancta Anastàsia  

[X] La vida de sanct Steve El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XI] La vida de sant Johan apòstol  

[XII] Dels innocents El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XIII] La vida de sanct Thomàs de Contuberi El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XIV] La vida de sanct Silvestre El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XV] La vida de sancta Coloma Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Coloma en la LA 

[XVI] De la circuncisió de Jesuchrist  

[XVII] Com nostre Senyor aparegué als tres reys 
d’Orient  

[XVIII] Comensa lo pròlech segons sant 
Hierònim sobre la vida de sanct Pau / La vida 
de sanct Pau primer hermità 

Aquesta vida de sant Pau ermità no correspon a 
la que apareix en la LA, traducció directa de la 
font de Voagine 

[XIX] La vida de sanct Brandà Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Brandà en la LA 

[XX] La vida de sanct Remigi El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XXI] La vida de sanct Hylari El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XXII] La vida de sanct Machari El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[XXIII] La vida de sanct Feliu in pincis  

[XXIV] La vida de sanct Marcel El testimoni I2 no arreplega aquesta vida 

[XXV] La vida de sanct Anthoni  

[XXVI] La vida de sanct Johan Almoyner 
La vida de sant Joan almoiner apareix 
desplaçada respecte a la LA, que la col·loca 
davant de la Conversió de Sant Pau 

[XXVII] La vida de sanct Fabià  

[XXVIII] La vida de sanct Sebastià  

[XXIX] La vida de sancta Agnés  

[XXX] La vida de sanct Vincent  

 De sancto Basilio 

[XXXI] La conversió de sanct Pau apòstol  
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[XXXII] La vida de sanct Julià 
La vida de sant Julià apareix desplaçada 
respecte de la LA, que la col·loca darrere de la 
de santa Paula 

[XXXIII] La vida de sancta Paula  

[XXXIV] Del temps de desviació / De la 
Septuagèsima / De la Sexagèsima / De la 
Quinquagèsima / De la Quadragèsima / De les 
quatre tempres 

 

[XXXV] La vida de sanct Ignaci  

[XXXVI] De la Purificació de la Verge Maria  

[XXXVII] La vida de sanct Blasi  

[XXXVIII] La vida de sancta Àgatha  

[XXXIX] La vida de sancta Eulària verge Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Eulàlia de Barcelona en la LA 

[XL] La translatió de sancta Eulària Voragine no inclou un capítol dedicat al trasllat 
de santa Eulàlia de Barcelona en la LA 

[XLI] La vida de sanct Vedast El testimoni I2 no arreplega aquesta vida 

[XLII] La vida de sanct Aman El testimoni I2 no arreplega aquesta vida 

[XLIII] La vida de sanct Valentí  

[XLIV] La vida de sancta Juliana  

[XLV] De la cadira de sanct Pere apòstol  

[XLVI] La vida de sanct Macià  

[XLVII] La vida de sanct Feliu prevere 
Aquesta vida de sant Feliu, amb el mateix text, 
encara que en versions diferents, apareix també 
darrere del capítol de sant Savià i santa Saviana 

[XLVIII] La vida de sanct Gregori  

[XLIX] La vida de sanct Benet FS sintetitza prou respecte a LA 

[L] La vida de sanct Patrici  

[LI] La Annunciació de la Verge Maria  

[LII] La Passió de nostre Senyor Jesuchrist El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[LIII] De la Resurrectió de Jesuchrist  

[LIV] La vida de sanct Segon  

[LV] La vida de sancta Maria Egipciaca  
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[LVI] La vida de sanct Ambrós  

[LVII] La vida de sanct Jordi  

[LVIII] La vida de sanct March  

[LIX] La vida de sanct Marcel papa El testimoni I2 no arreplega aquesta vida 

[LX] La vida de sanct Vidal  

[LXI] De una verge de Antiochia  

[LXII] La vida de sanct Pere màrtyr  

[LXIII] La vida de sanct Phelip apòstol  

[LXIV] La vida de sanct Jaume apòstol  

[LXV] Del trobament de la sancta creu  

[LXVI] De sanct Johan apòstol  

[LXVII] De les letanies  

[LXVIII] La Ascensió de Jesuchrist  

[LXIX] Lo trametiment del Sanct Sperit  

[LXX] La vida de sanct Gordià El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[LXXI] La vida de sanct Nereus e Archileus El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[LXXII] La vida de sanct Pancraci El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[LXXIII] La vida de sancta Quitèria Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Quitèria en la LA 

[LXXIV] La vida de sanct Urban  

[LXXV] La vida de sanct Guillem Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Guillem en la LA 

[LXXVI] De sancta Petronil·la  

[LXXVII] La vida de sanct Pere exorcista e de 
sanct Marcel·lí  

[LXXVIII] La vida de sanct Prim e de sanct 
Felicià El testimoni I2 no arreplega aquesta vida 

[LXXIX] La vida de sanct Barnabàs  

[LXXX] La vida de sanct Anthoni de Pàdua Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Antoni de Pàdua en la LA 

[LXXXI] La vida de sanct Vitus e Modest  
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[LXXXII] La vida de sanct Gervasi e de sanct 
Prothasi frares 

 

[LXXXIII] La vida de sanct Johan Baptista  

[LXXXIV] De sanct Johan e sanct Pau  

[LXXXV] La vida de sanct Leó papa  

[LXXXVI] La vida de sanct Pere apòstol  

[LXXXVII] La vida de sanct Pau apòstol  

[LXXXVIII] Dels VII frares e de la lur mare  

 De sancto Syro 

[LXXXIX] Dels VII frares dormints 
La vida dels set sants dorments apareix 
desplaçada respecte a la LA, que la col·loca 
darrere de la de sant Cristòfol 

[XC] La vida de sancta Marina verge 

La vida de santa Marina apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Quirze. 

Es tracta d’una versió diferent a la continguda 
en la LA, sembla que segueix la mateixa font de 
Voragine, però la història conté més detalls 

[XCI] La vida de sancta Margarita  

[XCII] La vida de sanct Quirich 
La vida de sant Quirze apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Vit i Modest 

[XCIII] La vida de sanct Alexi  

 De sancta Praxede 

[XCIV] La vida de sancta Maria Magdalena  

[XCV] La vida de sancta Martha 
La vida de santa Marta apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Simplici i sant Faustí 

[XCVI] La vida de sanct Apol·linari  

[XCVII] La vida de sancta Cristina  

[XCVIII] De la vida de sanct Jaume apòstol 
El FS col·loca l’etimologia inicial del nom 
després de la vida 

El testimoni I2 no arreplega l’etimologia 

[XCIX] La vida de sanct Cristòfol  

[C] Sanct Feliu e sanct Cugat màrtyrs Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
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Feliu i a sant Cugat en la LA 

[CI] La vida de sanct Nazari e sanct Celsi  

[CII] La vida de sanct Simplici e sanct Faustí 
El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[CIII] Sanct Feliu papa màrtyr 

La vida de sant Feliu papa apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Nazari i sant Cels 

El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[CIV] Abdon e Sennén  

[CV] La vida de sanct Germà  

[CVI] La vida de sanct Feliu de Gerona Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Feliu de Girona en la LA 

[CVII] Dels VII frares machabeus  

[CVIII] Dels ligams de sanct Pere  

[CIX] La vida de sanct Steve papa El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CX] Lo trobament del cors de sanct Steve  

[CXI] La vida de sanct Domingo  

[CXII] La vida de sanct Sixto  

[CXIII] La vida de sanct Donat  

[CXIV] La vida de sanct Ciríach  

[CXV] La vida de sanct Lorenç  

[CXVI] La vida de sancta Clara Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Clara en la LA 

[CXVII] La vida de sanct Ypòlit  

[CXVIII] La vida de sanct Eusebi 
La vida de sant Eusebi apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Germà 

[CXIX] La Assumpció de la Verge Maria  

[CXX] La vida de sanct Bernat abat  

[CXXI] La vida de sanct Timotheu  

[CXXII] La vida de sanct Simphorià  

[CXXIII] La vida de sanct Barthomeu  
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[CXXIV] La vida de sanct Agustí  

[CXXV] Lo degollament de sanct Johan Baptista  

[CXXVI] La vida de sanct Savià e de sancta 
Saviana 

La vida dels sants Savià i Saviana apareix 
desplaçada respecte a la LA, que la col·loca 
darrere de la de sant Egidi 

[CXXVII] La vida de sanct Feliu prevere 
Aquesta vida de sant Feliu, amb el mateix text, 
encara que en versions diferents, apareix també 
darrere del capítol de la cadira de sant Pere 

[CXXVIII] La vida de sanct Lop 
La vida de sant Llop apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la 
dels sants Savià i Saviana 

[CXXIX] La vida de sanct Mamertí 

La vides de sant Mamertí apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Llop i aquesta darrere de la dels sants Savià 
i Saviana.  

El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CXXX] La vida de sanct Egidi 
La vida de sant Egidi apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Feliu prevere (CXXVII) 

[CXXXI] De la Nativitat de la Verge Maria  

[CXXXII] La vida de sanct Adrià  

[CXXXIII] La vida de sanct Gorgoni e sanct 
Dorotheu El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CXXXIV] La vida de sanct Prompt e sanct Jacint El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CXXXV] Lo celebrament de la sancta creu  

 De sancto Iohanne Chrysostomo 

[CXXXVI] La vida de sanct Corneli e de sanct 
Cebrià  

[CXXXVII] La vida de sancta Eufèmia  

[CXXXVIII] La vida de sanct Lambert  

[CXXXIX] La vida de sanct Eustachi 
La vida de sant Eustaqui apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Quintí 

[CXL] La vida de sanct Matheu  

[CXLI] La vida de sanct Maurici  

[CXLII] La vida de sancta Tecla Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Tecla en la LA 
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[CXLIII] La vida de sancta Justina verge  

[CXLIV] La vida de sanct Cosme e de sanct 
Damià  

 De sancto Forseo episcopo 

[CXLV] La apparició de sanct Michel archàngel El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[CXLVI] La vida de sanct Hierònim  

[CXLVII] La vida de sanct Remigi  

[CXLVIII] La vida de sanct Leodegari El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CXLIX] La vida de sanct Francesch  

 De sancta Margarita dicta Pelagius 

[CL] La vida de sanct Dyonís Ariopagita El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom 

[CLI] La vida de sanct Calixto papa  

[CLII] La vida de sanct Luch evangelista  

[CLIII] De les onze mília vèrgens 
La vida de les onze mil verges apareix 
desplaçada respecte a la LA, que la col·loca 
darrere de la de sant Crisant 

[CLIV] La vida de sanct Crisant El testimoni I2 no arreplega aquest capítol 

[CLV] La vida de sanct Simon e Judes  

[CLVI] La vida de sanct Narcís de Gerona Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Narcís de Girona en la LA 

[CLVII] La vida de sanct Quintí  

[CLVIII] La festa de Tots Sants  

[CLIX] Memòria de tots los faels defuncts  

[CLX] La vida e sanct Leonart 
La vida de sant Lleonard apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Calixt 

[CLXI] La vida dels IIII coronats  

[CLXII] La vida de sanct Theodori  

[CLXIII] La vida de sanct Martí  

[CLXIV] La vida de sanct Breç  

[CLXV] La vida de sancta Elizabeth El FS presenta un altre text diferent al de LA 

[CLXVI] La vida de sancta Cecília  



LX 

[CLXVII] La vida de sanct Climent  

[CLXVIII] La vida de sanct Grisogon  

[CLXIX] La vida de sancta Catherina  

[CLXX] La vida de sanct Sadorní  

[CLXXI] La vida de sanct Jaume entretallat  

[CLXXII] La vida de sanct Pastor 

Aquesta vida no coincideix exactament amb LA, 
conté menys informació i no apareix ordenada 
de la mateixa manera. Així i tot, hi ha una 
filiació amb el text de LA. 

[CLXXIII] La vida de sanct Johan abat  

[CLXXIV] La vida de sanct Moysés abat  

[CLXXV] La vida de sanct Arseni  

[CLXXVI] La vida de sanct Agathon abat  

[CLXXVII] La vida de sanct Pafunci Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Pafnuci en la LA 

[CLXXVIII] La vida de sanct Pafunci hermità 

Encara que l’epígraf esmente sant Pafnuci 
ermità, del qual ha tractat la vida anterior, el 
capítol narra la vida de santa Eufrosina.  

Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Eufrosina 

[CLXXIX] La vida de sancta Theodora 
La vida de santa Teodora apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la De 
sanctor Syro, que no apareix en en el FS 

[CLXXX] La vida de sancta Thaycís 

La vida de santa Taís apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la De 
sancta Margarita dicta Pelagius, que no apareix en 
el FS 

[CLXXXI] La vida de sancta Pelàgia 
La vida de santa Pelàgia apareix desplaçada 
respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de 
sant Francesc 

[CLXXXII] La vida de sanct Pons Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Ponç en la LA 

[CLXXXIII] La vida de sancta Susanna Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Susana en la LA 

[CLXXXIV] La vida de Barlam e com convertí 
Josaphat fill del rey Avemir  

[CLXXXV] De sanct Pelagi papa  
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[CLXXXVI] La hystòria de Mahomet Apareix dins de la vida de sant Pelagi 

[CLXXXVII] Dels reys de França Apareix dins de la vida de sant Pelagi 

[CLXXXVIII] De la dedicació de la Sglésia  

[CLXXXIX] La hystòria de la gloriosa verge 
sancta Praxedis, cors sanct de la ciutat de 
Mallorques 

Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Praxedis en la LA 

[CXC] La vida de sanct Bernardí Voragine no inclou una vida dedicada a sant 
Bernardí de Sena en la LA 

[CXCI] La vida de la benaventurada sancta 
Katherina de Sena 

Voragine no inclou una vida dedicada a santa 
Caterina de Sena en la LA 

II.2.3 Estudi de variants entre els dos incunabes catalans del Flos 
sanctorum 

’acarament dels dos incunables del Flos sanctorum entre si i amb la Legenda 
aurea de Voragine, font llatina del text català que editem, ens ha permés 

establir l’stemma codicum següent, en el qual hem incorporat les aportacions de 
l’edició del manuscrit P de Maneikis i Neugaard (Voragine 1977): 

ω 

 

α 

 

    β   γ 

 

   P  B 

 

      I1  I2 

Tant els incunables com els manuscrits P i B depenen de dos arquetipus 
diferents que presenten tant errors conjuntius com separatius respecte de la font 
llatina. Pel que fa a P i B, Coromines ja indicava que: 

no provenen directament de l’original sinó d’un arquetipus comú que ja contenia un 
bon nombre d’errades de còpia i que per tant no era autògraf, i algunes d’elles 
demostren que aquest arquetipus no era còpia d’un autògraf sinó d’una còpia 
d’aquest o almenys còpia d’un manuscrit dictat però no escrit pels autors de la 
traducció; per la seva banda, que ni P ni B eren còpia directa de l’arquetipus sinó 

L 
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amb un manuscrit intermedi i, en el cas de B, potser amb dos successius. (Coromines 
1977: XVIII) 

L’existència de β, doncs, ja quedà establerta en l’edició de les Vides de sants 
rosselloneses (o manuscrit P) de 1977, per la qual cosa ara caldrà demostrar 
l’existència dels arquetipus α i, especialment, γ.54 Pel que fa als errors més 
significatius que presenten els incunables del Flos sanctorum, i amb la voluntat 
d’alleugerir la citació d’exemples, en els apèndixs hi ha un quadre que completa 
aquest apartat de variants. 

1) L’arquetipus γ. Els dos incunables que editem depenen d’un arquetipus 
comú, ja que presenten errors separatius entre si que fan que no siga l’un model 
de l’altre. En aquest sentit, hi ha vegades que I1 dóna la lliçó coincident amb la 
Legenda aurea: 

Legenda aurea I1 I2 

1) respondens (2,3)55 responent (2,4)56 resplandent 

2) ciuitatem suam (17, 7) sua ciutat (21, 9) son bisbat 

3) De hac uirgine dicit 
Ambrosius in libro de 
uirginibus: Hanc senes, hanc 
iuuenes, hanc pueri canant, 
nemo est laudabilior quam qui 
ab omnibus laudari potest (24, 
67-68) 

D’aquesta verge diu sanct 
Ambròs que: Vells e jóvens e 
infants ne canten, car no és 
negú més loador que aquell 
qui per los hòmens és loat. Ella 
(29, 38) 

Aquesta verge 

4) Ex hiis monasteriis tria 
sursum in rupibus montis 
erant (48, 42) 

D’aquells monestirs, sanct 
Benet ne féu molt alt en roques 
tres (49, 40) 

daquells monestirs sant benet 
ne feu un molt alt en roques 

5) subito domus in qua erat in 
duo diuisa (52, 63) 

la casa on ell dormia se partí 
en dues partides (53, 32)  

6) loci (67, 207) loch (68, 91) foch  

7) Cum autem Seneca 
requireret unde hoc mortis 
supplicium meruisset (84, 213) 

Per què en Sèneca dix com 
havia ell merescuda mort (86, 
173) 

[om.] 

8) Quo progrederis sine filio, 
pater? (113, 39) 

On vas, pare, sens ton fill? 
(115, 24) On vas pare sant ton fill 

                                                
54 Deixem per a un altre moment l’acarament amb els altres manuscrits i impresos de la traducció 
catalana de la Legenda aurea. Tanmateix, podem avançar, a l’espera d’un estudi definitiu, que la 
resta de testimonis depenen de la brança de γ. 
55 Els números fan referència al capítol i al paràgraf de l’edició de Maggioni (Varazze 1998). 
56 Els números fan referència al capítol i a la nota de la nostra edició. Si el segon número va 
acompanyat d’un asterisc, indica la línia. 
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9) deorum immortalium fidem 
suscipite (137, 16) 

E rebeu la fe dels déus 
immortals (141, 4) 

E rebuiau la fe dels deus 
immortals 

10) perpetua comprehensio 
(141, 68) 

perpetual compreniment (145, 
23) 

perpetual comprimement 

Però també hi ha casos en què és I2 el testimoni que dóna la lliçó de la 
font:57 

Legenda aurea I1 I2 

11) puluere (1, 83) plors (1, 103) pols 

12) proficiens (17, 6) prophetizava (21, 7) profitaua 

13) uenabulum (23, 106) spant (28, 81) spasa 

14) propitius esto (34, 22) prop sies (34, 37) propici sies 

15) Catanensium (39, 9) Athenes (38, 12) Cathania 

16) domum (42, 21) cosa (43, 26) casa 

17) hostia (45, 281) història (46, 40) hostia  

18) terroribus (55, 20) terres (56, 12) terrors  

19) Germanus dicitur a 
germine et ana (103, 1) 

Germà és dit de germanament 
e de ana (105, 2) 

Germa es dit de germinament 
e de ana 

20) loquela et lingua (109, 181) linatge (111, 111) lenguatge  

dominationes psallendo (115, 
173) 

senyories psalmejant (119, 117) dominacions psalmeiant 

Nunquid parietes faciunt 
hominem christianum (120, 67) 

No fan los parents hom 
chrestià (124, 55) 

No fan les parets hom chrestià 

21) impediendo peccatum 
(141, 169) 

impetra lo peccat (145, 46) empatxa lo peccat 

L’arquetipus γ es defineix en contraposició a β, ja que trobem errors 
conjuntius en els incunables que, alhora, són separatius respecte a la lliçó que 
donen els manuscrits P i B.58 

 

                                                
57 No sempre la lliçó dels incunables es correspon amb alguna de la Legenda aurea i, per tant, no es 
pot discernir quina de les dues és la correcta. Com a exemple de lliçons equivalents: sens mal/sa e 
alegre (45, 40), ella lo prehicava de salut e de l’ànima/ella lo prehicaua de la salut de la sua anima (73, 104), 
so fanet/solfaent (119, 118), etc. 
58 En representació de la branca de γ, posem les lliçons d’I1 i, de la de β, les del manuscrit P. 
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Legenda aurea I1 P 

22) Gregorius (1, 190) sanct Agustí (1, 190) Sent Gregori 

23) Iudea in umbilico nostre 
terra habitabilis esse dicitur (6, 
14) 

Judea, segons que hom diu, és 
en les darreres habitacions de 
la terra (8,30*) 

Judea enmig de la terra 
abitabla és 

24) in longioribus et 
brevioribus noctibus anni (6, 
218) 

en les pus largues nits e en los 
pus breus dies de tot l’any (8, 
204*) 

en ·ii· nuytz de l’ayn, en una 
breu e en altra longa 

25) Iudaico (28, 31) de Déu (31, 41*) de juseu 

26) Ipsa enim sacrificia, 
secundum quod dicit 
Gregorius, erant contra 
originale peccatum. Tamen 
quia exigebatur ut ad minus 
alter parentum fidelis esset et 
aliquando utrique infideles 
esse poterant, ideo aduenit 
quartum remedium, scilicet 
circumcisio que siue parentes 
fideles essent siue infideles 
ualebat. (37, 41-42) 

diu sanct Gregori, los sacrificis 
eren contra original peccat, per 
ço com desijaven en aquell 
temps que almenys fos un dels 
pares fels (36, 62-63*) 

diu sent Gregori, los sacrificis 
eren contra original peccat, per 
so cor se desiyava en aquel 
temps que almenys fos la uns 
dels parens fisel; per so cor 
alcunes vegades podíon eser 
amdós no-fesels, per què aquel 
remei sobrevenc. Lo ·iiii· 
remesi fo circumcisió, que 
valia a om, ya fos so que·ls 
parens fosen fesels o no-fesels. 

27) Grana legit (37, 86) Ella fa lo lit de palla (36, 126*) Los gras lig de la pala 

28) Romani etiam in Februario 
sacrificabant Februo, id est 
Plutoni, et ceteriis diis 
infernalibus (37, 116)  

Los romans sacrificaven en 
Febroari, ço és, en Fabultini, e 
los altres déus infernals (36, 
163-164*) 

Los romans sacrificaven en 
februari a·N Fèbruo, so és a·N 
Plutoni, e als autres déus 
infernals. 

29) Galilea interpretatur 
transmigratio, Christus ergo 
quando resurrexit in Galileam 
precessit (52, 35) 

vol aytant dir Galilea com 
‘transfiguració’. Jesucrist, com 
resuscità, en Galilea vol aytant 
dir se n’anà davant los 
apòstols (53, 26) 

Vol dir aytant Galilea co 
«transfiguració». Jhesuchrist, 
doncques, quan resuscità, en 
Galilea se n’anà davant los 
apòstols. 

30) Edom (67, 36) Déu e hom (68, 50*) Edom 

31) ad extremam horam (109, 
285) 

hora de la seua darrera vida 
(111, 170*) 

derera hora de la sua vida 

32) Atheniensis (110, 3) arenenchs (112, 3)59 d'Atenes 

2) Arquetipus α. Hi ha errors comuns entre β i γ respecte de la Legenda 
aurea que demostren l’existència d’un arquetipus per damunt del qual degueren 
eixir aquestes dues branques. 

                                                
59 El testimoni I1 dóna la lliçó arenenchs i I2, agarens: el primer reprodueix un error que ja estava a 
l’arquetip (una confusió entre t i r, atenenchs > arenenchs) i el segon corregeix l’error amb agarens 
(‘àrabs’) amb la intenció de donar sentit a un mot estrany. 
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Legenda aurea I1 P 

33) quaternarium (34, 12) XL (34, 165*) ·xl·  

34) sacrificia (37, 41) oblació e lo sacrifici (36, 30) oblacions dels sacrificis 

35) exorcizatur (37, 101) exercitat (36, 49) excersitat 

36) credulitat (50, 36) crueltat (51, 11) crueltat 

37) Tertio utiliter, quia capta 
preda, scilicet infernali. Ipsum 
enim infernum expoliauit, 
sanctos qui ibi erant ad se 
traxit (52, 37-38) 

En la terça manera fonch molt 
útil la resurrectió de Jesuchrist 
per ço com pres la presa, etc. 
(53, 60*) 

En la ·iii· manera fo molt útil la 
resurrection de Jhesuchrist: 
per so car preà la presa, etc. 

38) resurrectio Christi est 
causa efficiens resurrectionis et 
anime in presenti et corporis in 
futuro (52, 100) 

la resurrectio de christ es cosa 
fent la nostra resurrectio del 
cors e de la anima en present e 
del cors en temps esdevenidor 
(53, 45) 

La resurectió de Crist és causa 
faent la nostra resurectió del 
cors e de l’ànima en present, e 
del cors en lo temps 
esdevenidors 

39) amarus (57, 1)  amat (58, 2*) amar 

40) in ciuitatem Hierapolin (62, 
13) 

en la ciutat de Hierusalem (63, 
19*) 

en la ciutat de Jherusalem 

41) Iliadem decantabat (84, 
245) 

cantava na Helianda (86, 245*) cantava Na Eliariada 

42) Teutonicus (95, 109) home d’Anglaterra (98, 100*) home d’Anglaterra 

43) in currum aureum en una torra qui havia nom 
Àurea (117, 45*) 

en una torre qui avia nom 
Àurea 

Per últim, l’existència d’ω, la traducció catalana original de la qual parteix 
tota la tradició textual, és més complicada de demostrar, però hi ha alguns indicis 
a partir d’errors de α que són imputables a aquest arquetipus i no a ω.60 Els errors 
que hem citat fins ara demostren que han estat transmesos per α, encara que 
molts segurament provenen ja d’ω, com ara l’exemple 40, que és una lectura 
facilior de la lliçó llatina Hieropolin, o el 43, que prové clarament de la confusió 
entre les grafies de la c i la t que o bé apareixia ja en el testimoni llatí que féu 
servir el traductor o bé és el resultat d’una mala lectura del text que aquest tenia 
al davant. Aquests errors, però, com a molt podrien induir-nos a pensar que α i ω 
són el mateix. En canvi, hi ha uns altres exemples que podrien fer-nos pensar que 
α introdueix un error que no era en ω, com és el cas del 35, en què s’ha confós les 
grafies de la o i la a; del 36, en què s’ha produït una mala lectura per semblança 

                                                
60 De tota manera, l’edició de les Vides de sants rosselloneses (Voragine 1977) dóna mostres suficients 
de l’existència d’ω. 
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formal;61 o del 38, en què es repeteix la paraula cors, fet que crea una incoherència 
textual i, fins i tot, teològica. 

II.2.4 Relació dels incunables catalans del Flos sanctorum amb la 
tradició llatina de la Legenda aurea 

n aquest apartat pretenem esbrinar de quina branca de la Legenda aurea 
depén la traducció catalana que arrepleguen els incunables del Flos 

sanctorum. Evidentment, per la llargària de l’obra i per la complexitat de les 
tradicions textuals llatina i catalana, no és una faena gens fàcil. A més a més, 
caldria afegir a aquesta dificultat els casos de contaminació tant dels testimonis 
llatins que tingueren a la vista els curadors del text català com les possibles 
revisions posteriors de la traducció amb l’ajuda d’altres versions de la font 
llatina. El nostre objectiu, doncs, és almenys, si no és possible filiar exactament el 
text amb un manuscrit o una branca de la Legenda aurea, saber de quina redacció 
de l’obra de Voragine, LA1 o LA2, depenen els incunables catalans.62  

En aquest sentit, com que les intervencions de l’autor en LA2 són la major 
part de vegades per a completar i ampliar el contingut de LA1, a més de 
presentar millores d’estil, hem estudiat tots els fragments que Voragine afegeix 
en la segona versió i que no estan en la primera per veure en quins casos els 
incunables seguien l’una o l’altra.63 En l’edició de la Legenda aurea de Maggioni 
(Varazze 1998) apareixen en un cos de notes diferent les variants respecte dels 
manuscrits llatins V i E.  El primer es conserva a la Biblioteca Universitària de 
Pàdua i representa «uno dei testimoni più coerenti della primera redazione, 
ovvero il codice che attesta il minor numero percentuale di varianti proprie di 
LA2» (Varazze 1998: XIV); el segon, a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, és el que 
menys variants concordants té amb els manuscrits de la segona redacció A i C, 
que són els més fiables, i que, per tant, com que s’acosta a V, serveix per a 
confrontar-lo amb aquest manuscrit.  

En total hem comprovat 465 interpolacions de LA2 respecte de LA1 que ens 
han permet extraure les dades següents: 

                                                
61 Maneikis i Neugaard (Voragine 1977: 337, nota 3) diuen que cal corregir per creültat, que devia ser 
la forma que devia aparéixer en l’arquetipus. 
62 Per a l’estudi de la tradició textual de la Legenda aurea, és imprescindible la consulta de Maggioni 
1995. L’stemma codicum simplificat el podeu trobar a Varazze 1998: XVI. 
63 Hem tingut en compte els fragments, com a mínim, de la llargària d’una oració i, per tant, hem 
descartat els afegits de paraules soltes. 

E 
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1) En 216 ocasions (46,3%), I1 segueix la segona versió de la Legenda aurea i 
n’incorpora els afegits, en la resta el model és LA1. Evidentment, no tots 
els fragments són de la mateixa llargària, ja que molts són simplement 
d’una oració; el més llarg de tots, sense tenir en compte els nous capítols 
que Voragine elaborà, com el de sant Pere Màrtir, és la part final del 
capítol de l’Assumpció, ja que pràcticament un 40% del capítol de LA2 
no apareix en LA1, ni tampoc en els incunables. Pel que sembla, doncs, 
el Flos sanctorum és més fidel a la primera versió de l’obra de Voragine, 
però no d’una forma completa, més aïna caldria parlar d’un text mixt. 

2) En 212 ocasions coincideixen alhora els manuscrits llatins V i E i el Flos 
sanctorum donant testimoni de la primera redacció de la Legenda aurea. 
Una de les aportacions de la segona redacció que, de manera sistemàtica, 
no arrepleguen cap dels tres són les referències cronològiques que 
indiquen l’any de la mort dels sants. D’altra banda, 104 són les vegades 
que només E i els incunables concorden (enfront de les 31 només amb 
V), cosa que indica que el Flos sanctorum està més a prop de les solucions 
d’E que de les de V, ja opte per la primera o per la segona versió del 
llegendari. Això sí, llevat de tres casos, quan E i els incunables se 
separen de V és per a donar una innovació de LA2. 

3) Tot això no significa que el Flos sanctorum depenga sempre d’un dels dos 
testimonis llatins (de V i E si dóna una lliçó de LA1 i d’E només si és de 
LA2). En 113 ocasions els incunables transmeten la segona versió de la 
Legenda aurea enfront de V i E que segueixen la primera. Açò complica 
molt més la filiació del Flos sanctorum amb la font llatina, ja que caldria 
estudiar si aquestes solucions de LA2 han format part des de l’inici de la 
tradició catalana o se n’han anat incorporant posteriorment, com sembla 
que passa en alguns casos, per exemple: 

Legenda aurea I1 P 

44) Cumque hoc fratribus 
retulisset, a ministris Neronis 
capitur et prefecto Agrippe 
presentatur. Factaque est eius 
facies sicut sol. Cui dixit, ut ait 
Linus: «Tune es ille [...] (84, 
167-170) 

E, com ell ho recomptàs als 
frares, los missatgers d’en  
Neró lo prengueren e fonch 
liurat al pretor, qui era 
nomenat Agrippa, e la sua 
cara fonch feta resplandent axí 
com lo sol, segons que diu 
Linus. E dix-li Agrippa: «No 
est tu aquell [...] (86, 164-167*) 

E con él o recomtés als frares, 
los ministres d’En  Neró lo 
preyren e fo liurat al pretor, 
qui avia nom Agripe, al qual 
dix: «¿No est tu aquel [...] 

45) Die igitur quadam dum in 
filii desiderium cor uirginis 
uehementer accenditur, 

E un dia, axí com fonch 
venguda de cercar los 
sanctuaris del seu fill, li vench 

Fo un dia que era hac tran 
gran desig del seu Fil, perquè 
li aparec un àngel ab mot gran 
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estuans animus commouetur 
et in exteriorem lacrimarum 
abundantiam excitatur; 
cumque ad tempus subtracti 
filii equanimiter non ferret 
subtracta solacia, angelus cum 
multo lumine (115, 6-7) 

tan gran desig de Jesuchrist 
que lo seu cor ne fonch molt 
mogut a plorar, per ço com  
no·s podia més comportar de 
la companyia del seu fill  
Jesuchrist. Per què,  
encontinent, li apparegué un 
àngel molt resplandent (119, 
15-18*) 

resplandor 

Virgo autem cotidie in omni 
sanctitate proficiens et ab 
angelo cotidie uisitabatur et 
uisione diuina cotidie 
fruebatur. Ait autem 
Ieronimus in quadam epistola 
ad Cromatium et Heliodorum 
quod beata uirgo hanc 
regulam sibi statuerat, ut a 
mane usque ad tertiam 
orationibus insisteret, a tertia 
usque ad nonam textrino operi 
uacaret, a nona usque 
uesperas ab oratione non 
recedebat quousque angelus 
apparens escam sibi dabat 
(127, 67-67) 

Aprés, la Verge era molt 
perfeta en sanctedat, e era tots 
jorns visitada per àngels e  tots 
dies havia de la visió de Déu. 
Car, segons que diu sant  
Hierònim en una epístola, que 
la Verge Maria servava 
aquesta regla: que de matí fins 
a tèrcia fahia oració, e de tèrcia 
fins a nona texia e de nona fins 
que l’àngel apparia, qui li 
portava vianda per son 
menjar, tostemps stava en 
oració (131, 114-118*) 

Enaprés la Verge fo molt 
perfeyta en santedat, e era tot 
dia visitada per los àngels e 
usava  tot dia de Déu 

Comptat i debatut, la filiació dels incunables del Flos sanctorum, no ja amb 
una branca o un testimoni concrets de la Legenda aurea, sinó amb la primera o la 
segona redacció no és gens clara i, segurament, caldrà estudiar vida per vida per 
veure la major o menor dependència a alguna de les versions. En aquest sentit, hi 
ha capítols clarament fidels a LA1, com ara el de l’Epifania o el del Dia dels 
Difunts, per posar només un parell d’exemples, enfront d’altres que són 
aportacions únicament de LA2, com el de sant Pere Màrtir que deiem adés. 
L’única conclusió clara és la major fidelitat a l’estadi de redacció de la Legenda 
aurea que transmet el manuscrit llatí E, cosa que explicaria en part la barreja de 
solucions entre LA1 i LA2 que apareix en el text català. Cal tindre en compte que, 
quan es parla de dues versions del llegendari de Voragine, només s’indica 
l’existència de dos punts, un d’inicial i un de final, en una tasca de redacció –de 
work in progress, fent servir un concepte actual– que s’estén des de la dècada dels 
seixanta del segle XIII fins a la mort de l’autor el 1298. El Flos sanctorum –i, en 
general, la traducció catalana medieval de la Legenda aurea–, com passa amb E, 
transmet un pas intermedi en aquest procés d’elaboració contínua de l’obra de 
Voragine.   
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 continuació presentem les conclusions de l’estudi i l’edició filològica dels 
incunables que transmeten la traducció catalana de la Legenda aurea de 

Voragine, l’un titulat Flos sanctorum romançat (Johan Rosenbach, Barcelona, 1494) 
i l’altre sense nom ni editor conservats, publicat entre el 1490 i el 1496.  

1) La Legenda aurea de Jacobus de Voragine, amb dues versions de l’autor 
datades al voltant de 1260 i el 1298, fou una de les obres de major difusió entre el 
segle XIII i el XVI amb centenars de còpies arreu d’Europa i traduïda a multitud de 
llengües. El català fou pioner a l’hora d’adaptar a finals del segle XIII aquesta obra 
de tanta influència en la cultura i mentalitat medievals. El text resultant s’ha 
conservat en cinc manuscrits, dos incunables i huit edicions cinccentistes. Dels 
primers, només se n’han fet dues edicions, la de Rebull (Voràgine 1976) i la 
Kniazzeh i Neugaard (Voragine 1977); la resta de testimonis de la tradició textual 
catalana ha rebut poc interés per la investigació si tenim en compte a la 
rellevància històrica, cultural, lingüística i literària de l’obra. Aquesta 
importància es palesa en la quantitat de documentació en què es cita la Legenda 
aurea i la seua traducció, com ara els inventaris de biblioteques reials, nobiliàries i 
eclesiàstiques, o se’n recomana la lectura, especialment en obres didactico-
doctrinals. 

2) Dels dos incunables de la traducció catalana de la Legenda aurea que ens 
han pervingut, el de 1494 (o I1) es conserva en dos testimonis (BNE I-2000 i BUB 
inc. 687) en òptimes condicions i pràcticament complets. En canvi, el de 1494-
1496 (o I2), a la Bibliotecca Episcopal de Barcelona (inc. 58), ha perdut els folis del 
començament i del final i, per tant, a banda del text de l’obra desaparegut, no 
coneixem ni impressor, ni lloc de publicació ni data. A més a més, el primer 
presenta una versió molt més completa pel que fa a les vides que ja apareixen en 
el llegendari de Voragine. Encara que presenten una fidelitat a la Legenda aurea 
remarcable, no sempre és així, especialment en el cas de l’organització i d’alguna 
de les parts dels capítols, com ara les instroduccions etimològiques. Així mateix, 
entre els dos incunables s’afegeixen fins a vint-i-cinc vides noves que la font no 
arreplega, moltes de les quals evidencien una devoció local de l’àmbit 
catalanoparlant. 

3) Com a text base de l’edició, hem triat l’incunable de 1494 i hem reservat 
l’altre per anotar-ne les variants en l’aparat crític. Hem fet servir els criteris 
d’edició de la col·lecció Els Nostres Clàssics de l’editorial Barcino, amb algunes 
variacions i adaptacions a causa de les característiques de l’obra. A banda de 
l’aparat de variants, hem fet servir notes a peu de plana amb els aclariments 
necessaris per a fer més comprensible el text, ja que conté un conjunt de 
referències culturals molt ampli. 

A 
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4) L’acarament dels dos incunables del Flos sanctorum entre si i amb la font 
llatina ens ha permés establir l’stemma codicum d’aquests dos testimonis. Els 
errors que presenten demostren que I1 i I2 depenen mútuament d’un arquetipus 
(γ) que, alhora, és una branca d’un altre arquetipus (α). Gràcies a l’edició de 1977 
dels manuscrits P i B de la tradicció catalana, sabem que aquests testimonis 
sorgeixen d’un altre arquetipus (β), una altra branca de α. L’stemma també indica 
l’existència d’un original de la traducció catalana (ω) diferent de l’arquetipus α, ja 
que, pel que sembla, hi ha errors d’α que no poden ser atribuïbles a ω. Hem 
completat l’estudi dels errors amb un quadre en els apèndixs que n’arreplega els 
més importants. 

5) El procés d’edició ha suposat un conjunt de reptes que hem anat 
superant, el més important dels quals ha estat la llargària de l’obra, fet que 
condiciona diversos aspectes. En aquest sentit, ha calgut una atenció major a 
l’hora d’aplicar tots els criteris d’edició o la puntuació amb coherència i de forma 
homogènia. D’altra banda, l’acarament dels dos incunables i l’anotació de 
variants també és un treball que requereix una certa destresa per les implicacions 
a l’hora de filiar els texts. Aquesta col·lació ha demostrat l’íntima relació dels dos 
testimonis editats, ja que la major part de les variants són ortogràfiques o d’estil, 
mentre que les lliçons separatives i els errors són escassos. A tot açò cal afegir que 
els dos incunables, a pesar de la fidelitat a la font i la qualitat del text, a vegades 
transmeten una traducció poc clara o presenten problemes de transmissió, per la 
qual cosa ha sigut necessari anotar moltes de les diferències de contingut i afegir 
comentaris exegètics que permeten una millor lectura. 

6) La filiació del text català que transmeten els incunables del Flos sanctorum 
amb alguna branca o testimoni de la tradició de la Legenda aurea no és gens fàcil 
per la complexitat de la història textual de l’obra de Voragine. L’única conclusió 
més segura, en tot cas, és la major fidelitat a l’estadi de redacció de la Legenda 
aurea que transmet el manuscrit llatí E, cosa que explicaria en part la barreja de 
solucions de la primera i la segona redacció de l’obra es constata en el text català. 
Com que el llegendari és una obra que Voragine anà completant fins a la seua 
mort, el Flos sanctorum imprés –i, en general, la traducció catalana medieval, 
encara que amb diferències– transmet un pas intermedi en aquest procés 
d’elaboració contínua de l’obra de Voragine que ja provenia del testimoni o dels 
testimonis de la font de què parteix el text. 

7) La riquesa lingüística dels incunables catalans del Flos sanctorum, que no 
hem pogut tractar com es mereix en aquest treball, queda reflectida en el glossari 
toponímic i l’índex antroponímic que oferim com a apèndixs a l’edició. El primer 
serveix com a complement al text, que presenta multitud de referències 
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geogràfiques, moltes de les quals no es corresponen amb els topònims actuals. El 
segons té l’objectiu de ser una eina que permeta trobar tots els personatges, sants 
o no, que formen part del món que literari de l’obra. 

El treball que hem presentat ha suposat cinc anys de faena més o menys 
intensa que ens enfronta, com deia al començament, amb les pròpies limitacions. 
El nostre objectiu ha estat des del principi oferir una edició i un estudi dels 
incunables catalans del Flos sanctorum de la manera més fiable i rigorosa possible, 
objectiu que no sabem si hem assolit plenament. El que sí que podem assegurar 
sense cap mena de dubte és que aquesta edició ha suposat una escola 
d’aprenentatge única, ja que necessita que el curador entre en matèries en les 
quals pensava o que ja estava suficientment format –vanitat de vanitats– o que 
mai hauria de formar-s’hi. I, a pesar dels múltiples errors comesos i de les 
revisions que encara s’han de fer, hi ha almenys la satisfacció personal d’haver 
posat la mirada i l’interés sobre un text cabdal per a les lletres catalanes de l’edat 
mitjana.
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V.1 LA NOSTRA EDICIÓ 

resentem a continuació l’edició filològica dels dos incunables catalans del 
Flos sanctorum: el de 1494, editat per Johan Rosenbach a Barcelona, i el de 

1490-1496, sense lloc, ni editor ni any d’edició. Enfrontar-se a la traducció 
catalana de la Legenda aurea no és una tasca fàcil per la complexitat de la tradició 
textual i la llargària de l’obra. Per aquest motiu, com hem comentat anteriorment, 
hem descartat una edició que tinguera en compte tots els testimnonis conservats, 
manuscrits i impresos, faena que hauria de ser el resultat d’un treball en equip a 
mitjan termini. En aquest sentit, hem decidit centrar-nos en els testimonis 
incunables, ja que, d’una banda, són els hereus de la tradició manuscrita que 
s’inicià a finals del segle XIII amb la traducció al català de la Legenda aurea i, d’una 
altra, es convertiren en els models per a les edicions que s’imprimiren al llarg del 
cinccents. Per aquest motiu, veient la dificultat d’una edició crítica completa i que 
la tradició catalana impresa de l’obra encara no havia rebut la mateixa atenció 
que la manuscrita i que els incunables són el pont entre l’una i l’altra, hem 
considerat oportú editar els impresos de 1494 i 1490-1496. Després de l’estudi 
codicològic d’aquests dos incunables, hem pres com a text base de l’edició que 
presentem el de 1494 per les següents raons:  

1) És l’únic dels dos que es conserva complet i en millor estat de 
conservació, ja que la falta de folis en un dels testimonis de l’edició es 
pot solucionar amb la consulta de l’altre. A més, cap dels dos testimonis 
té llacunes a causa dels túnels de paràsits, com sí que ocorre amb l’edició 
de 1490-1496. 

2) Es coneixen totes les dades editorials: l’impressor (Johan Rosenbach), la 
ciutat en què es publicà (Barcelona) i la data (01-02-1494). 

3) És el més complet de contingut, ja que ofereix més vides de sants que 
l’altre incunable, tant de l’arreplega de Voragine per a la Legenda aurea 
com d’afegits posteriors. 

V.1.1 Criteris d’edició 

ls criteris que hem aplicat en l’edició de l’incunable anomenat Flos sanctorum 
romançat (1494) es basen en els que l’editorial Barcino fa servir per a les 

obres que publica en la col·lecció Els Nostres Clàssics, amb algunes variacions. Els 
detallem a continuació: 

P 

E 
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1) Desenvolupament d’abreviatures, tot i que no les marquem amb cursiva. 
En el cas que calga triar entre grafies diferents, ens hem decantat per 
oferir la forma de la paraula que més s’acosta a l’ús actual, en especial 
referit a les nasals davant de l’oclusives p i b. 

2) Per a la separació de paraules, la resolució de les aglutinacions al i del 
davant de mot començat per vocal (del imperi > de l’imperi), l’ús de 
l’apòstrof (quel anima > que l’ànima) i del guionet hem seguit la normativa 
actual. En el cas de paraules hui en dia en desús, hem seguit la forma 
que dóna el DCVB (enaprés i no en aprés; dementre i no de mentre; entant i 
no en tant; enaixí i no en així; entretant i no entre tant; adoncs i no a doncs; 
solixent i no sol ixent, etc.). 

3) Ús normatiu de l’accent i la dièresi. Encara que l’edició de l’incunable 
està localitzada a Barcelona, hem accentuat segons el català occidental, ja 
que es tracta d’un text en prosa molt formal amb una escassa 
dialectalització que fa possible l’ús de qualsevol de les dues 
accentuacions. Pel que fa a l’accentuació diacrítica seguim també la 
normativa actual, a excepció dels casos següents, hui en dia inexistents: à 
(verb haver) i a (preposició), é (verb haver) i e (conjunció), dó/dóns (verb 
donar) i do/dons (substantiu), só (verb ésser) i so (substantiu), là (adverbi) 
i la (article), el (article) i él (pronom). També accentuem els antropònims 
llatins no del tot adaptats (Johan Crisòstomus, Oròsius, Remígius, etc. ) 

4) Regularització d’i/j i u/v. 

5) Ús del punt volat en les elisions que no tenen correspondència en 
l’actualitat (ques parti > que·s partí; not vull dir > no·t vull dir). Pel que fa a 
l’ús de preposicions en perífrasis verbals, editem com apareix en 
l’original i no interpretem basant-nos en l’ús actual (vingué ajudar i no 
vingué a·judar). 

6) Pel que fa a la puntuació, el nostre objectiu és que siga un mitjà que 
permeta una lectura el més entenedora possible, per aquest motiu hem 
volgut assenyalar l’alteració de l’ordre sintàctic de la manera més 
exhaustiva possible.  

7) Pel que fa als usos tipogràfics, cal assenyalar que les cometes de les 
citacions estan col·locades prenent com a base l’edició crítica del text llatí 
de Maggioni (Varazze 1998) i que les xifres romanes s’editen en 
versaletes (·xiv· > XIV). En els casos en què la xifra no segueix les regles 
de formació dels números romans, separem per conjunts i, així, evitem 
qualsevol confusió (VI C XXIIII i no VICXXIIII). 
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8) Ús de claudàtors ([ ]) per a restituir les lletres que manquen al text a 
causa de llacunes, encara que els casos són molt comptats; per a 
introduir partícules en cursiva que aclarisquen el sentit del text, en 
aquells casos que el seu ús siga imprescindible per a poder interpretar-lo 
correctament (aquell dia cuydà ésser robat e [en] una carreta fonch en exil 
portat; mas que stan en l’ayre, qui és entre lo cel e la terra, per ço, com guarden 
al cel [e] veuran la glòria que han perduda, que n’hagen dolor), sempre tenint 
en compte les lliçons que presenta I2 o la font llatina; per marcar el canvi 
de foli i columna, que assenyalem amb les lletres a i b per al recto i c i d 
per al verso. Els errors de foliació (confusió de número, salt de 
numeració, etc.), els fem constar en l’aparat notes. A més a més, fem 
servir els claudàtors per numerar amb xifres romanes en majúscula cada 
capítol i, com a ajuda a la lectura en alguns capítols, especialment els 
litúrgics, que presenten una organització complexa, pròpia de la divisio 
thematis de la predicació medieval, per indicar amb números romans en 
versaleta i cursiva la divisió estructural del capítol. 

9) Fem servir els angles (< >) per a les grafies o síl·labes sobreres (no eren 
rebudes per los apòstols en lo<s> ministeri). 

10) Les majúscules segueixen l’ús normatiu actual, encara que cal fer 
algunes apreciacions: 

– Els mots anunciació, nativitat, assumpció, etc., només els posem en 
majúscula quan fan referència a la festivitat («La purificació de la 
Verge Maria fonch feta aprés de la nativitat de nostre Senyor»; 
«com fonch aprés de la festa de la Purificació de la Verge Maria, lo 
prevere se partí d’aquell loch»). Altres casos: Sinquagèsima 
(Pentecosta), en canvi septuagèsima, quinquagèsima, quadragèsima, 
advent, etc., ja que fan referència temps litúrgics i no a festivitats 
concretes. 

– Déu, quan es refereix a la divinitat judeocristiana, sempre en 
majúscula perquè és el nom propi, en canvi déu Jovis o deessa 
Venus. 

– Senyor, Mare de Déu, Verge, Fill de Déu, lo Pare, lo Fill, Spirit Sant, 
etc., van en majúscula; en canvi redemptor, jutge, salvador, ell, etc. 
quan fan referència a la divinitat, en minúscula. Altres casos: nostre 
Senyor o nostra Dona. 

– Scriptura i Evangeli (encara que no s’especifique a quin dels quatre 
llibres es refereix), en majúscula. 
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– El sobrenom d’alguns personatges, en majúscula: Johan Baptista, 
Jaume Menor, Pere Màrtir, etc. 

L’edició presenta dos aparats de notes. El primer, a peu de plana i amb 
numeració alfabètica, està dedicat als aclariments, necessaris per a fer més 
comprensible un text amb un conjunt de referències culturals vastíssim i amb uns 
problemes de traducció i de transmissió que, a vegades, en dificulten la lectura. 
Hem fet servir aquestes notes bàsicament per a: 

– Donar dades del sant o la festivitat als quals està dedicat cada capítol 
(data de celebració, cronologia, dades biogràfiques més importants i 
iconografia). 

– Indicar algunes característiques generals del capítol: si no apareix en el 
testimoni I2, si és una vida afegida al recull original de Voragine, si és 
una versió diferent a la de la Legenda aurea, etc. 

– Datar el govern dels papes, els emperadors i els reis, ja que moltes 
vegades aquestes dades són útils per a contextualitzar els fets que hi 
apareixen. Encara que tots els topònims que hi apareixen estan 
arreplegats i definits en el glossari que hi ha en els annexos, hem 
considerat oportú explicar en nota els que poden resultar més difícils per 
al lector. 

– Explicar conceptes o donar detalls sobre fets i personatges històrics per 
oferir una millor comprensió del text, sense caure en l’abús per a no 
carregar massa l’aparat de notes, ja que moltes d’aquestes dades es 
poden consultar en qualsevol de les enciclopèdies a les quals el lector té 
accés. 

– En el cas dels fragments foscos que contenen errors textuals (ja siga a 
causa de la transmissió o d’una traducció deficient), oferir una altra 
versió en català modern a partir de l’edició crítica de la Legenda aurea de 
Maggioni (Varazze 1998). 

Per a l’anotació cultural ha estat imprescindible la consulta dels comentaris 
inclosos en les traduccions francesa (Voragine 2004) i italiana (Varazze 2007), a 
càrrec de Alain Boureau i Giovanni Paolo Maggioni respectivament, a més de la 
Gran Enciclopèdia Catalana. Aquests autors incorporen també les fonts que fa 
servir Voragine per a la seua obra, nosaltres només hem indicat les bíbliques en 
nota, ja que formen part del canemàs bàsic sobre el qual es construeix qualsevol 
text didacticodoctrinal medieval i val la pensa identificar la seua presència al 
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llarg de l’obra.64 Per a la resta de fonts, recomanem la consulta de les dues obres 
esmentades. 

El segon aparat de notes, amb numeració aràbiga al final de cada capítol, 
conté les variants d’I2 respecte del Flos sanctorum romançat o I1, que és el text base 
de l’edició. Les variants es transcriuen sense aplicar cap criteri regularitzador, 
llevat del desenvolupment d’abreviatures Per reduir el nombre de notes, no hem 
incorporat les variants ortogràfiques afectades per:  

– la h, ja siga a començament de paraula, intervocàlica (hiàtica) o 
acompanyant la c en el so oclusiu sord /k/. 

– la variació c/ç, s/ss, s/sc, u/v, i/j, g/j, j/y (en el cas de jo/yo), tg/g, tj/j, tx/x, 
l/ll, tl/l·l, m/n, g/gu (oclusiva sonora), c/qu (oclusiva sorda), i/y, f/ph, ct/cc, 
x/ch (oclusiva sorda). 

– la variació entre oclusives sordes i sonores (ops/obs). 

– la variació entre l/ll en el so palatal lateral. 

– La variació entre s- líquida i es-. 

– L’apostrofació o no dels articles, de la preposició de i dels pronoms 
febles. Tampoc la contracció. 

– Errates d’impremta d’I2 (diu/din). 

– Tampoc els casos de la variant fonch en I1 i fon en I2, només indiquem els 
casos minoritaris de fonch/fonch, fon/fonch, fon/fon 

En canvi sí que hem consignat: 

– La grafia dels números (VI/sis/sisé). 

– Els grups consonàntics cultes (-nct-/-nt-, -mpt-/-nt-, etc.). 

– L’obertura o tancament vocàlic. 

En els cas d’errors de transmissió separatius entre els dos incunables o dels 
dos incunables respecte a la font, corregim I1 només quan es tracta de lliçons 
clarament incoherents per al sentit del text65 o quan es pot resseguir un error 
gràfic, especialment en els antropònims o topònims incomprensibles per al 

                                                
64 Els dos testimonis dels Flos sanctorum s’equivoquen sovint en el número de capítol dels llibres 
bíblics, no corregim l’error en el text, però a nota indiquem la referència correcta. Els salms els 
citem a partir de la numeració hebrea. 
65 Per exemple, el text llatí diu: «Thronum dei, thalamum domini celi, tabernaculum Christi dignum 
est ibi esse ubi ipse est» (115, 162); en canvi els dos incunables catalans donen la lliçó següent: «La 
cadira de deu es talem del senyor del cel e lo tabernacle de iesuchrist es digna cosa que sia la on ell 
es». L’oració no té massa sentit, ja que, si acarem amb la font, on diu es talem hauria de dir el talem, 
per aquest motiu, hem considerat necessari corregir l’errada. 
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curador, en els quals es confon sovint la v amb la n, la t amb la c o la t amb la r 
(Quiriacus > Quriat > Quiriac).66  

                                                
66 A banda d’I1 i I2 per a referir-nos als dos incunables, com hem indicat en l’apartat de l’estudi 
codicològic, fem servir les sigles FS (Flos sanctorum) quan parlem d’aquestes dues edicions en 
conjunt i LA (Legenda aurea) quan citem la font del text català. Les referències a la Legenda aurea 
sempre van acompanyades dels números del capítol i del paràgraf de l’edició de Maggioni. 
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[IIa] PRÒLOGO 

n nom de nostre Senyor Déu,1 qui2 féu lo cel, e3 la terra, e la mar e totes les coses 
qui4 en ells5 són, e de la benaventurada Madona Sancta Maria, tostemps verge, 

mare de nostre redemptor Jhesús,6 començ7 a explanar del8 latí en romanç les vides dels 
sants pares. 5 

Tot lo temps de la present vida en què som és partit en quatre temps, ço és a 
saber, en temps de desviació, e en temps de renovació o de revocació del desviament, 
e9 en temps de reconsiliació e en temps de peregrinació. Temps de desviació fonch de 
Adam, ço és a saber, puys10 que es desvià de nostre Senyor, e aquell temps durà fins a 
Moysés; e aquell temps representa la Església de la septuagèsima fins a Pascha, per què 10 
lavors se lig en lo libre del Gènesi, en lo qual és contengut lo desviament dels nostres 
pares primers. Lo temps de la renovació o revocació del desviament començà a Moysés 
e durà fins a la nativitat de Jhesucrist, en lo qual temps los hòmens per los11 prophetes 
foren revocats e renovellats a la fe; e aquest temps representa la Esgleya12 de 
l’adveniment de nostre Senyor fins a la Nativitat sua, per què en aquell temps se lig lo 15 
libre de Ysaÿes, en lo qual libre de aquesta renovació manifestament és tocat e tractat. 
Lo temps de reconsiliació és temps en lo qual per Jheschrist som reconsiliats e aquest 
temps representa la Esgleya de la Pascha fins a sinquagèsima, per què lavors se lig [IIb] 
lo libre de l’Apocalipsi, en lo qual plenament és tractat del misteri de aquesta 
reconsiliació. Lo temps de la peregrinació és lo temps de aquesta present vida en què 20 
som, en lo qual temps som peregrins tota hora e som en batalla tota hora; e aquest 
temps representa la Esgleya de la octava de Pentecostés fins a l’avent de nostre Senyor, 
per què lavors se ligen los libres dels Reys e dels Machabeus en los quals és tractat de 
moltes batalles per les quals la nostra13 spiritual batalla és significada. Lo temps, 
emperò, lo qual és de la Nativitat de nostre Senyor fins a la septuagèsima en partida és 25 
contengut sots lo temps de la reconsiliació, lo qual és temps de alegria, ço és a saber, de 
Nadal fins a l’octava de Epiphania, e en partida sots lo temps de peregrinació, ço és a 
saber, de la octava de Epiphania fins a la septuagèsima.  

E aquests quatre partiments de temps poden ésser entesos segons quatre 
partiments de temps: lo hyvern sia entés per lo primer; e la primavera, per lo segon; e 30 
estiu,14 per lo terç; e autumne, per lo quart. E la rahó de l’apropriació de l’un e de l’altre 
prou és manifest.15 En altra manera poden ésser entesos aquests quatre partiments de 
temps segons quatre parts16 del dia: axí que la nit s’entengua per lo primer; e lo matí, 
per lo segon; e lo migdia, per lo terç; e lo vespre, per lo quart.  

E jatsia açò17 que primerament fos lo desviament que la renovació, emperò la 35 
Esgleya18 comença majorment tots los officis en lo temps de la renovació que no fa en lo 
temps [IIc] de la desviació, ço és a saber, en l’avent més que·n septuagèsima. E açò fa la 
Esgleya19 per dues rahons: per tal20 que no sia semblant que començ21 de la error, car la 
Esgleya22 té tot l’enteniment mas no segueix l’orde del temps, segons que fan los 
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evangelistes moltes de vegades; la segona rahó és car per l’avent de Jhesucrist totes 40 
coses23 foren renovellades, per què24 aquest temps és dit temps de renovació e, axí, lig 
la Esgleya25 tots sos officis renovella.  

E, per ço que l’orde del temps per la Esgleya26 departit sia, parlarem27 
primerament de les festes que són dins lo temps de la renovació, lo qual temps 
representa la Esgleya de l’advent fins a la Nativitat de nostre Senyor. En lo segon loch, 45 
tractarem de aquestes festes qui28 són dins lo temps lo qual en partida se compte sots lo 
temps de la reconciliació e en partida se compte sots lo temps de la peregrinació, lo 
qual temps representa la Esgleya de la Nativitat fins a la septuagèsima. En lo terç loch, 
tractarem de aquestes festes qui són dins lo temps de la desviació, lo qual temps 
representa la Esgleya29 de la septuagèsima fins a Pascha. En lo quart loch, tractarem de 50 
aquelles festes qui són dins lo temps de reconsiliació, lo qual temps representa la 
Esgleya30 de la Pascha fins a les octaves de Pentecostés. En lo cinqué loch, tractarem de 
aquelles festes qui31 són dins lo temps de peregrinació, lo qual temps representa la 
Esgleya32 de les octaves de Pentecostés fins a l’adveniment de nostre Senyor.  

                                                
1 nostre Senyor Déu: la diuina magestat I2 

2 qui: que I2 

3 e: om. I2 

4 qui: que I2 

5 ells: ell I1 

6 benaventurada Madona Sancta Maria, tostemps verge, mare de nostre redemptor Jhesús: sacratissima e immaculada 
verge maria mare del redemptor nostre iesus I2 

7 començ: comença I2 

8 del: de I2 

9 e: om. I2 

10 puys: puix I2 

11 los prophetes... dels Machabeus: de lectura difícil pel mal estat de conservació del f. II d’I2. 
12 Esgleya: esglesia I2 

13 nostra: nostre I2 

14 estiu: lestiu I2 

15 manifest: manifesta I2 

16 parts: partiments I2 

17 açò: om. I2 

18 Esgleya: esglesia I2 

19 Esgleya: esglesia I2 
20 per tal: la primera per tal I2 

21 començ: comença I2 

22 Esgleya: esglesia I2 
23 coses: les coses I2 

24 per què... Esgleya de la Nativitat: de lectura difícil pel mal estat de conservació del f. II d’I2. 
25 Esgleya: [esgle]sia I2 

26 Esgleya: esglesia I2 
27 parlarem: parlaren I1 

28 qui: que I2 

29 Esgleya: esglesia I2 
30 Esgleya: esglesia I2 
31 qui: que I2 

32 Esgleya: esglesia I2 
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[IId] [I] DE L’ADVENIMENT DE NOSTRE SENYORa 

’adveniment de nostre Senyor per quatre setmanes és departit e dit a significar 
que quatre són los adveniments, ço és a saber: en carn, e1 en pensa, e2 en mort e al 

judici.b Mas, la darrera setmana a penes se fenex,3 car la glòria dels sancts,4 la qual los 
serà donada en lo darrer adveniment per algun temps, no ha fi. E, per açò,5 s’esdevé 5 
que en lo primer respons de la primera dominica de l’advent ab lo Gloria Patri se 
canten6 quatre versos, per ço que7 signifiquen los dits quatre adveniments. Mas, quals 
de aquells adveniments o qual de aquells quatre versos sia més concordant? Savi lector 
ho entenga. E jatsia açò que quatre sien los adveniments, emperò la Esgleya8 
specialment de dos adveniments,9 ço és a saber, en carn e al10 judici, fa remembrança, 10 
segons que appar en lo offici del temps. Per què s’esdevé que l’offici de l’advent és en 
partida de alegria e en partida en plor, car per rahó de l’adveniment en carn és apellat 
dejuni d’alegria e per rahó de l’adveniment del judici és appellat dejuni de plor, e açò 
ha entendre la Església. Canta, adonchs, alguns cants d’alegria, e açò per l’adveniment 
de misericòrdia e de alegria; e alguns cants deposa e lexa, e açò per lo adveniment de la 15 
gran e cruel justícia e del plor. 

En l’adveniment en carn, dues coses hi podem veure e11 entendre, ço és [a] saber: 
la avinentesa de l’adveniment e lo profit. Car la avinentesa de l’adveniment és entesa 
per tres coses. Primerament de la part de l’home, qui primerament en la natural ley 
fonch vençut, que havia defalliment de conéxer Déu; per què, donchs, [IIIa] l’ome 20 
caygué en les grans errores de les ýdoles e, per ço, fo destret de cridar e dir: «Illumina 
oculos meos», etc.c Enaprés vench la ley dels manaments, en la qual l’ome fonch12 vençut 
de no poder, com primerament cridàs: «Nondum est13 qui impleat, sed qui iubeat». En 
aquesta paraula tan solament fonch l’ome nodrit e ensenyat, mas no fonch14 desliurat 
del peccat ne fonch per neguna gràcia endreçat de bé a ffer e, per ço, fonch constret 25 
l’ome de mudar la paraula e de dir: «Non deest qui jubeat» etc. Covinent donques,15 lo 
Fill de Déu vench quant l’ome fonch vençut de ignorància e de no poder, per ço car,16 si 
per ventura abans fos vengut lo Fill de Déu, l’ome diguera que per sos propis mèrits la 
sua salut era venguda e axí l’ome no fóra agradable a la medicina de la salut.  

La avinència17 de l’adveniment de Déu pot ésser en la segona manera entesa per 30 
rahó del temps, car vench18 en temps complit; mas, quant vench e fonch19 compliment 
del temps. Molts dien per què nostre Senyor no era vengut abans de aquell temps, car 
encara no era vengut lo temps complit lo qual se devia determenar per aquell per qui 
tots los temps són fets. Mas, pus que fonch20 vengut lo temps complit, vench aquell 

                                                
a L’advent és el temps litúrgic que precedeix el Nadal i que s’inicia quatre diumenges abans. S’instaurà en 
la litúrgia a mitjans segle VI per a preparar la celebració de la vinguda del Messies, encara que també té un 
sentit escatològic. 
b El text només tractarà el primer i l’últim. 
c Sal 12, 4. 
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qui·ns ha desliurats del temps; e, pus que som desliurats del temps, vendrem en 35 
aquella perpetualitat en la qual no haurà temps ne fi.  

La avinentesa de l’adveniment del Fill de Déu és entés en tres maneres per rahó 
de la nafra e de la malaltia universal de l’humanal linatge, car quant la malaltia és 
universal se cové que universal medicina li fos donada. [IIIb] Per què diu sant Agustí 
que lavors vengué lo gran metge quant per tot lo món era la gran malaltia. D’on la 40 
Sgleya, en les antíphones21 que canta abans de la Nativitat de Déu,22 demostra la granea 
de la gran malaltia sua,23 car en moltes maneres de la sua malaltia demanam consell de 
metge. E verament abans de l’adveniment del Fill de Déu encara érem ignorants e 
cechs e obligats los hòmens a les penes infernals e perpetuals, e érem servents del 
dimoni, e érem ligats per mala costuma de molt peccar e cuberts en tenebres e exellats 45 
e foragitats de paradís. E per ço havíem ops mestre e redemptor e24 desliurador e 
credor e il·luminador e salvador.25 E, per ço com érem ignorants, havíem ops que 
fóssem ensenyats del Fill de26 Déu. E, per ço, en la primera antíffona,27 en continent, 
cridam: «O, sapientia que ex ore altissimi procedisti»,28 etc., «ueni ad docendum nos uiam 
prudencie».29 Mas, poch nos haguera profitat, si lo Fill de Déu nos hagués ensenyat, si 50 
no·ns hagués remuts. E per ço demanam que ell nos remés quant cridam en la segona 
antíffona:30 «O, Adonay et dux domus Israel», etc., «ueni ad redimendum nos in brachio 
extenso». Mas, què ens haguera profitat si lo Fill de Déu nos31 hagués ensenyats e 
remuts si, aprés la redempció, romanguéssem catius e no·ns desliuràs? E per ço 
demanam que·ns desliure quant cridam en la antíffona:32 «O, radix Iesse», etc., «ueni ad 55 
liberandum nos, iam noli tardare». Mas, què aprofitaria33 als catius, si eren remuts e 
desliurats, si encara, de tot en tot, no eren34 desliurats de les cadenes per ço que fossen35 
franchs a lur voluntat e [IIIc] poguessen36 anar franchament là hon volguéssen?37 Per ço, 
poch profitaria a nós si lo Fill de Déu nos hagués remuts e desliurats,38 si emperò 
encara nos tingués ligats. E per ço demanam-li que de tot en tot nos desliure de tots los 60 
vincles dels peccats com cridam la quarta antíffona: «O, clauis Dauit», etc., «ueni et 
educ39 uinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis». Mas, com aquells 
qui lonch de temps són stats en lo càrcer, han los ulls foschs e no poden veure 
clarament, per ço, aprés lo desliurament del càrcer, demanam a Jesuchrist que·ns 
il·lumine40 e·ns aclarisca41 nostres ulls per ço que vejam là42 hon anar devem. E, per ço, 65 
cridam en la cinquena antíffona: «O, rex43 splendor lucis eterne», etc., «ueni illumina 
sedentes in tenebris et umbra mortis». Mas, posat que·l44 Fill de Déu nos hagués ensenyats, 
e dels enemichs de tot en tot desliurats, e que·ns hagués il·luminats, què·ns haguera 
valgut si no·ns hagués salvats? E, per ço, en la sisena antíffona demanam-li que·ns 
salve com diem: «O rex gentium», etc., «ueni, salva hominem quem de limo formasti», «ueni 70 
ad saluandum nos Domine Deus noster». En la primera de aquestes dues antíffones45 
demanam a Déu salut de totes les gents, per què diu: «O rex gentium», etc. En la segona 
antíffona46 demanam la salut dels jueus, als quals Déu havia donada ley, per què·s diu: 
«O Emanuel dux et legifer noster», etc.  



 7 

Lo profit de l’adveniment de Déu47 per diversos sancts48 diversament és assignat 75 
e entés, car ell mateix, nostre Senyor, en l’Evangeli de sanct49 Luch testimoniejà50 e dix 
que ell era vengut e tramés per set profits [IIId] en ço que dix: «Spiritus domini super me», 
etc.a Hon, enaprés, diu que ell fonch tramés a consolació dels pobres, a sanar los 
malalts e51 a desliurar los catius e52 a il·luminar aquells que53 no eren savis e54 a donar 
rermissió dels peccats e55 a redempció de tot lo humanal56 linatge e a donar guardó dels 80 
mèrits. Mas, sanct57 Agustí posa tres profits de l’adveniment de Déu, e diu: «En aquest 
segle maligne, què y havem sinó que y nax e treballa e y mor hom? Aquestes són les 
mercaderies de aquest món nostre e per aquestes aytals58 mercaderies Jhesuchrist 
devallà com a mercader, car tot mercader dóna e pren, ço és, dóna ço que ha e pren ço 
que no ha. E, axí, nostre Senyor, en aquesta mercaderia qui59 és de aquest segle, dóna e 85 
pren,60 primerament, ço que en aquest segle corre, ço és a saber, que volgué nàixer e 
treballar e morir per61 aquelles mercaderies, renàixer e62 resuscitar e, per tostemps, 
regnar. Per la qual cosa és dit que·l celestial mercader vengué a nós per pendre honta63 
e donar honor, e64 pendre mort e donar vida, e65 hoyr desonors66 e pendre67 e donar 
glòria». Sanct Gregori posa quatre profits de l’adveniment de Déu e diu que tots los 90 
ergullosos qui eren venguts del linatge de Adam cobejaven la benaventurança de la 
vida de aquest món e no volien esquivar les coses contrarioses ne fugir a vicis ne volien 
seguir la glòria perpetual. Per què vengué entre ells lo Fill de Déu encarnat, qui desijà 
totes les coses contrarioses68 de aquest món e menyspreà69 les benaventurances, e 
volgué sofferir desonors e vilanies. E, com molt temps fos sperat, vengué e, quant 95 
fonch vengut, [IIIIa] ensenyà novelles coses e féu moltes maravelles e, fent maravelles, 
sofferí hontes e vilanies.70 Diu sant Bernart71 altres rahons de l’adveniment de Déu e 
posa que per tres malalties som malalts e mesquins, car leugerament nos podem 
enganar, e no som forts a72 obrar, e som frèvols a contrastar. E, si volem conéxer entre 
bé e mal, som enganats; si volem ben73 fer, fem mal; si volem contrastar a mal, som 100 
sobrats. Donch,74 necessari fonch75 a nós l’adveniment del salvador, que ell stigué76 en 
nós e en la nostra fe. 

En lo segon adveniment del judici,77 dues coses hi podem veure e entendre, ço és 
a saber: les coses que vendran abans del judici e les coses qui78 seran al79 temps del 
judici. Les coses qui80 vendran abans seran tres, ço és a saber: senyals spantables e los 105 
enganaments d’Antechrist81 e gran foch. E seran altres cinch senyals, ço és a saber, en lo 
sol e en la luna e en les steles e en la terra e en la mar e en les aygües.  

Los primers tres senyals són determenats en lo Apocalipsi que diu que «sol serà 
fet negre e la luna tornarà axí com sanch e les steles cauran sobre la terra».b E lo sol pot 
hom dir que s’escurirà per dues rahons, ço és, que perdrà la resplandor, quasi que sia 110 
semblant que plor per la mort de l’home; e pot hom dir que s’escurirà segons la manera 
de parlar, car segons que82 diu sanct Agustí, tant cruel serà la venjança de Déu que·l sol 

                                                
a Lc 4, 18. 
b Ap 6, 12-13. 
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no la gosarà mirar. En aquest cas lo cel és appellat e dit aereum e les steles són 
appellades asub. E les stel·les diu hom que cauran del cel, segons lo parlar de les gents, 
quant aquell asub cau –e, axí, [IIIIb] la Scriptura acorde’s ab lo comú parlar de les  115 
gents–; lavors serà majorment gran pressura, car aquella aytal83 color de foch abundarà. 
E aquestes coses farà nostre Senyor per spantament dels peccadors. Podem dir que les 
steles cauran del cel car gitaran84 rams de foch e perdran tota la resplandor. Lo quart 
senyal serà de la gran pressura de les gents, hon diu sanct85 Matheu: «Serà gran 
tribulació, aytal86 que, en negun87 temps, no fonch aprés que lo món és stat format».a Lo 120 
cinqué senyal, que lavors88 serà de gran confusió de la mar e de les aygües, hon dien 
alguns que la mar se secarà segons la paraula89 de l’Apocalipsi,b car aquell brogit serà 
en90 muntar la mar sobre tots los monts quaranta coldos en alt,91 enaprés serà baixada. 
O pot ésser entesa aquella paraula del V92 senyal segons que la paraula jau e segons que 
sanct Jherònim93 diu: «Car lavors serà fort lo fort94 novell trobament de la mar e de les 125 
hones e tal que, en negun95 temps, no hoý hom semblant».c 

Sanct Jherònim,96 in Annalibus97 hebreorum, troba que quinze senyals deuen ésser 
abans del judici, mas no expressa si deuen venir contínuament, un aprés de98 altre, o si 
deuen venir per temps o per hores. Lo primer senyal serà que lo primer dia se alçarà la 
mar sobre tots los monts per quaranta coldos99 e estarà axí fort en son loch com a mur. 130 
Lo segon dia devallarà tant baix que a penes la porà hom veure. Lo terç dia los peixos 
de la mar se mostraran sobre la mar e gitaran tan grans crits que pujaran fins al cel e 
aquell brogit no l’hoyrà sinó nostre Senyor. Lo quart dia [IIIIc] cremarà la mar e les 
aygües. Lo cinqué dia los arbres e les herbes gitaran ros en manera de sanch; en aquest 
cinqué dia tots los occells del món se ajustaran en los camps, de cascuna natura de 135 
occells, per son orde, e no menjaran ne beuran, mas tembran fort l’adveniment del 
jutge qui de prop los serà. Lo sisé dia cauran tots los edificaments100 e, en aquest, 
segons que alguns dien, les aygües se levaran de solponent e iran contra lo firmament 
fins al solixent. Lo seté dia les pedres, les unes ab les altres, se ferran e en quatre parts 
se partiran; e cascuna de aquelles parts, segons que hom diu, ferrà a l’altra e negun101 140 
hom del món no hoyrà aquest brogit, sinó tan solament nostre Senyor. Lo huyté dia 
serà terratrèmol per tot lo món e serà tan gran que hom ni bèstia no porà star de peus, 
mas tots cauran en terra. Lo nové dia serà la terra tota egual e tots102 los monts e los 
colls tornaran en plors.103 Lo deé dia exiran104 los hòmens de les cavernes e iran per la 
terra axí com a orats e la un105 no porà parlar ab l’altre. Lo onzé dia levar-s’an los ossos 145 
dels morts e estaran sobre los vasos, de106 levant fins a ponent se obriran <e> per ço que 
isquen los cossos morts. Lo dotzé dia cauran les steles aquelles qui han cors e aquelles 
qui107 stan fermes gitaran de si rams de foch; en aquest dotzé dia vendran totes les 
bèsties als camps e cridaran fortment e no menjaran ni beuran. Lo tretzén dia tots 

                                                
a Mt 24, 21. 
b Vid. Ap 21, 1. 
c Realment, la citació és de sant Gregori I. 
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aquells qui lavors seran vius morran per ço que pusquen resuscitar ab los morts. Lo 150 
quator[IIIId]zén108 dia cremarà lo cel e la terra.109 Lo quinzén110 dia serà fet cel nou e 
terra nova e resuscitaran tots los morts.  

La segona cosa que serà abans del judici seran los enganaments de Antechrist,111 
car Antechrist112 s’esforçarà a enganar tots los hòmens en quatre maneres. 
Primerament, per falsa ymaginació d’espondre113 les Scriptures, car ell s’esforçarà de 155 
fer creure e entendre a les gents per la Scriptura que ell és lo mesies promés en la ley 
que vendria. E, axí, ell destruyrà la ley de Crist a les gents e fer-los-ha la sua creure, 
segons que és manifestat en un psalm: «Constitue domine legislatorem super eos», etc.a Diu 
la Glosa: «Ço és, Antechrist,114 qui·ls darà e·ls mostrarà àvol ley». Daniel diu XI: 
«Dabunt abominationem et desolacionem templi».b Diu la Glosa que Antechrist115 siurà116 en 160 
lo temple de Déu axí com a deú per ço que puscha destruyr a les gents la ley de Déu. 
En la segona manera, ço és, forçarà117 de enganar les gents per molts miracles que farà 
segons obra de diable, per paraules e senyals e maravelles falses, axí que farà fer 
creure. E farà caure foch del cel en la terra, diu la Glosa que axí com als apòstols fonch 
tramés lo Sanct118 Sperit en semblança de foch. En la terça manera s’esforça de enganar 165 
a les gents per donar-los119 grans dons e poder a totes coses ab tota lur voluntat. Diu la 
Glosa que Antechrist120 donarà a aquells qui enganarà molts dons e partirà la terra a 
aquells de la sua companyia; e aquells que no porà enganar ni sotsmetre a sí per por 
sotsmetrà’ls per avarícia. En la quarta manera s’esforçarà Antechrist121 d’enganar les 
gents [Va] per moltes penes que·ls farà. Daniel en lo VIII capítol ho diu, que «totes coses 170 
destruyrà, més que hom no·s pot pensar ni creure».c E sanct122 Gregori, parlant de 
Antechrist,123 diu: «Los forts mate e destrueix en aytal124 manera com, ab aquells que 
són vençuts, venç corporalment aquells qui [no]125 són vençuts».d 

La terça cosa que vendrà abans del judici serà gran foch, que126 irà davant la cara 
del jutge. E nostre Senyor trametrà aquell foch, primerament, per renovellar lo món, 175 
car renovellarà e purgarà tots los elements, per què, a semblant del diluvi, per quinze 
coldos127 serà pus alt que los monts. La segona rahó és que és dita en les Històries 
Scolàstiques, car purgarà les obres dels hòmens, car aquells qui lavors seran vius seran 
en lo loch de purgatori. La terça rahó és per major turment dels damnats. La quarta 
rahó és per major il·luminament dels sancts,128 car, segons sanct129 Basili, nostre Senyor, 180 
pus130 que haurà purgat lo món, departirà la calor de la resplandor e tota la calor 
trametrà al loch hon seran los damnats, per ço que més sien turmentats, e tota la 
resplandor trametrà al loch hon són131 los justs, per ço que més se alegren.  
                                                
a Sal 9, 21: «Senyor, fes caure l’esglai damunt d’ells, que els pagans aprenguen que no són sinó hòmens». 
b Dn 11, 31: «Les tropes enviades per ell es presentaran per profanar el santuari i la ciutadella, , aboliran el 
sacrifici perpetu i erigiran l’abominació devastadora». 
c Dn 8, 24. 
d No està gens clara aquesta citació (amb la incorporació del no que apareix en el testimoni I2 sembla que té 
més sentit: ‘que no són vençuts en esperit’). «Robustos quippe interficit, cum eos qui mente inuicti sunt 
corporaliter uincit» (LA 1, 107); és a dir, ‘mata també els forts, per destruir corporalment els invencibles 
d’esperit’. 
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Les coses que seran en lo temps del judici seran moltes. La primera serà 
departiment que·l jutge farà, car lo jutge devallarà en la vall de Josafat e posarà los 185 
bons a la part dreta e los mals a la part squerra. E deu hom creure que en loch alt se 
posarà, hon tots lo puxen132 veure. No deu hom creure ni entendre que tots los 
peccadors puxen caber en aquella vall petita, car, si açò cre[Vb]hia hom, seria seny de 
infant, segons que diu sanct Jherònim, que seran molts en aquell loch e en los altres que 
entorn seran e en poca de terra molts millers de hòmens sens fi hi poden caber,133 190 
majorment quant són estrets. E, si obs hi serà, aquells qui seran elets per nostre Senyor 
staran en l’ayre per leugeria de lurs cossos e los damnats encara hi poran star per lo 
sosteniment de Déu. E, lavors, lo jutge ab los malvats disputarà134 e aquells enculparà, 
per ço com no feren obres de misericòrdia, per què·s planyeran. E plànyer s’an los 
jueus per ço com veuran viu e vivificat aquell, lo qual se pensaven que fos mort, e, 195 
quant lo veuran ab lo cors nafrat, no poran denegar lo lur peccat. Plànyer-s’an encara 
los gentils, qui per vanes disputacions dels philòsofs135 foren enganats e136 dien que era 
gran folia honrar Déu qui fonch crucificat. Plànyer-s’an encara los crestians peccadors, 
qui més hauran amat lo món que nostre Senyor. Plànyer-s’an encara los eretges, qui 
digueren que home purament fonch crucificat sens neguna deïtat, <e> quant veuran 200 
ésser jutge aquell contra lo qual los jueus s’acordaren137 que fos crucificat. Plànyer-s’an 
encara tots los trips de la terra com no hauran poder que puguen138 contrastar ni 
hauran loch hon puxen139 fugir davant la cara de aquell ne140 hauran loch ne141 temps 
que·s puxen142 penedir ne hauran temps que puguen143 satisfer als144 mals que hauran 
fets e hauran fretura de totes coses e res no·ls romandrà, sinó plor.  205 

La segona cosa qui serà al jorn del judici: differència de orde, car, segons que diu 
sant Gregori: «Al [Vc] judici quatre órdens hi haurà: dues órdens145 de part dels mals e 
dues de part dels bons. Car, dels malvats alguns seran jutges146 e periran, als quals dirà 
nostre Senyor: “Fam haguí e no·m donàs147 a menjar”, etc.; los altres no seran jutges148 e 
periran, axí com aquells als quals diu: “Qui no creu en mi ja és jutjat, car no entén149 les 210 
paraules del jutge, qui150 la fe de aquell151 no volgueren servar de paraula”; alguns són 
jutjats e regnen,152 com aquells als153 quals diu nostre Senyor: “Fam haguí e donàs-me154 
a menjar”, etc.; alguns no són jutjats e regnen,155 axí com seran aquells justs156 qui seran 
perfets e jutjaran los altres, no que donen sentència, car açò al sol jutge se pertany, mas 
pot hom dir que jutjaran e staran prop d’ell». E aquell stament que ells hauran prop del 215 
jutge serà, primerament, a honor dels sancts, car gran honor serà star aprés157 del jutge, 
segons aquella paraula que ell promés e dix: «Sedebitis super sedes», etc.a En altra 
manera serà aquell stament a confortament158 de la sentència, segons que s’esdevé en 
altres rahons que aquells qui stan prop del jutge aproven159 la sentència de aquell e 
aquella aprovar160 subscriuran. En la terça manera serà l’estament prop del jutge a 220 
condampnació161 dels mals, los quals jutjaran segons les obres que hauran fetes en la 
lur vida.  

                                                
a Mt 19, 28. 
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La terça cosa que serà al jorn del judici si162 seran los senyals de la passió de Déu, 
ço és a saber, la creu, e163 los claus e164 les nafres e la lança. E aquestes coses seran 
primerament a demostrar la gloriosa victòria de nostre Senyor e, per açò, apparexeran 225 
en lo temps de la major glòria. D’on diu [Vd] Crisòstomus, sobre sant165 Matheu, que la 
creu e les sanadures de les nafres seran pus luents e pus clares que·l raig del sol. E 
aquell mateix diu: «Pensau quant és gran la virtut de la creu, car “lo sol se scurirà e la 
luna no darà claror”.a E, per ço, sàpies que la creu es pus luent que la luna e pus clara 
que el sol». E aquestes coses seran en lo segon loch en demostrament de la sua 230 
misericòrdia, per ço que conega hom com misericordiosament los bons són salvats. E 
aquestes coses són en lo terç loch en demostrament de la sua justícia, per ço que hom 
conega com justament los malvats són damnats, car166 menysprearen tant gran preu de 
la lur redempció, ço és a saber, la sanch de Déu.167 D’on en aquestes paraules168 parla 
molt169 fortment Crisòstomus e diu: «Jo170 per vós só fet home e per vós fuy ligat e batut 235 
e crucificat, hon és lo fruyt de les mies injúries tan grans? Veus lo preu de la mia sanch, 
la qual doní per redempció de les vostres ànimes. Hon és la vostra servitut que a mi 
haveu feta per lo preu de la mia sanch? Yo honrí a vosaltres sobre la mia glòria com yo 
fos Déu e, semblant a home pus vil, me fes de totes vostres coses, car la pus vil cosa de 
tota la terra més amàs que la mia justícia ne la mia fe». 240 

La quarta cosa que serà al temps judici si171 serà la crueltat del jutge, car aquell 
no·s girarà per temor, car ell tot sol és172 poderós. Ne haurà hom poder ne virtut de 
contrastar a aquell ne·s girarà per servey, car ell és lo pus just jutge que sia. Diu sanct173 
Bernat: «Vendrà aquell dia en lo qual més valran les coses qui174 són netes de peccats 
que no faran humils [VIa] ne certes paraules, més175 valrà bona consciència que bolsa176 245 
plena. E aquell serà aquell jutge qui ni porà ésser enganat per servey». Diu sanct 
Agustí:177 «Spera hom lo dia del judici, en lo qual serà present aquell jutge qui és molt 
ygual,178 lo qual no prea riqueses ne vàlua de negun hom poderós; lo palau del qual 
jutge negun príncep ne abat179 ne rey ne compte no pot corrompre ne per or ne per 
argent». E tot secret li és manifest e tota cosa escura li és clara e les coses mudes li 250 
responen180 e les callants181 li atorguen e lo cor bo e net li parla. E, per ço, contra la sua 
sentència no valran al·legacions de advocats ne sophismes de philòsofs ne rahons de 
hòmens falsos, car molt seran pus benvenguts al dia del judici aquells qui poch 
parlaren e los qui foren muts que·ls massa parlers. Per què seran pus benaventurats los 
pastors que·ls philòsofs e los pagesos que los enrahonats; e seran més honrats los 255 
hòmens de simple enteniment que los majors ne los falsos. 

La cinquena cosa que serà al temps del judici serà la accusació, qui182 serà molt 
spantable, car tres accusadors staran lavors contra los peccadors. Lo primer serà lo 
dimoni. Sanct Agustí183 diu: «Lavors serà present e apparellat lo diable e recomptarà 
nostres confessions e tot ço que haurem fet e en quin loch e en quina hora haurem 260 
peccat e qual bé deguérem haver fet lavors com peccaven. E dirà, lavors, a nostre 
                                                
a Mt 24, 29; Is 13, 10. 
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Senyor, jutge dreturer:184 “Aquest és enemich vostre, jutjau-lo, car aquest diu ésser meu 
per la culpa, car no volgué ésser teu per ta granea; teu devia ésser per natura e ara és 
meu per la mesquinea; [VIb] teu devia ésser per la passió tua e ara deu ésser meu; per la 
preÿcació mia que ha creguda a tu és estat desobedient; de tu pres la stola immortal e 265 
de mi pres aquesta multitut de peccats de què s’à feta gonella; la tua vestidura ha 
jaquida e ab la mia és vengut ací. Dreturer jutge, jutja aquell, que meu deu ésser e a mi 
deu ésser liurat”. O, Déu, ab quina rahó porà obrir a negú ne que tal sia trobat?». Lo 
segon accusador serà lo propi185 peccat, car los propis186 peccats tirar-los-han en 
infern.187 Bernardus dixit:188 «Les obres parlaran e diran semblantment a cascú: “Tu·ns 270 
obrist, nosaltres som les tues obres, no·t jaquirem anar, mas tostemps ab tu starem e 
irem ab tu al judici e de moltes maneres de peccats te accusarem”». Lo terç189 accusador 
serà tot lo món. Diu sanct Agustí:190 «Si vols saber qui t’accusarà, tot lo món, car, 
puys191 lo salvador serà agreujat contra tu, tot lo món serà agreujat contra tu». Diu 
Crisòstumus: «En aquell dia del judici no haurem res que respongam,192 car lo sol e la 275 
luna e lo cel e la terra e l’aygua e los dies e les nits193 e tot lo món serà contra nosaltres e 
faran testimoni dels nostres peccats. E, si encara tots aquests volien callar, emperò194 les 
nostres cogitacions e les nostres195 obres specialment staran davant nosaltres contra 
Déu196 e accusar-nos-han fortment». 

La sisena cosa que serà al jorn del judici és lo testimoni maravellós, car tres 280 
testimonis haurà lavors contra si lo peccador. La197 un testimoni serà Déu, qui serà 
jutge e testimoni. Diu sant Hierònim198 XXIX: «Yo son jutge e testimoni».199a L’altre 
testimoni serà dintre200 lo peccador, ço és, la consciència. D’on diu sant [VIc] Agustí:201 
«Tu, si tems lo jutge qui ha de venir, castiga de present ta consciència, car la rahó del 
teu plet ço és,202 lo testimoni de la consiciència tua». Lo terç testimoni haurà lo peccador 285 
prop si, ço és, lo propi203 àngel qui li és apropriat, lo qual àngel, axí com a consentidor 
de totes les coses que·l pecador haurà fetes, farà testimoni contra ell. Diu Job XX204: 
«Descobriran e dexelaran los cels», ço és a saber, los àngels, «la iniquitat del 
peccador».b 

La setena cosa qui205 serà al temps206 del judici serà la gran reprensió del 290 
peccador. De aquesta cosa parla axí sanct Gregori207: «O, Senyor Déu, com seran scrites 
les carreres als mesquins! Car damunt serà lo jutge irat, davall serà spantable la bocha 
de infern, a la part dreta staran208 los peccats, qui l’accusaran,209 e a la squerra diables 
sens fi, qui·l tiraran als turments, e dins lo peccador serà la consciència, que·l210 
destrenyerà, defora serà lo món cremat. Lo mesquí del peccador, que211 axí serà oprés, 295 
hon fugirà? Impossible cosa serà que·s puga amagar ne porà fugir que puga 
apparer».212 

La huytena cosa que serà al temps del judici serà la sentència, la qual los 
peccadors no poran fugir, car de aquella sentència no·s213 poran appelar ne aquella 
                                                
a Jr 29, 23. 
b Jb 20, 27. 



 13 

sentència negun temps no·s214 porà revocar, car per tres rahons en los plets appel·lació 300 
no és rebuda. Primerament, per la exel·lència del jutge: perquè, de sentència donada 
per lo rey, no se’n poden appel·lar en lo seu regisme,215 car no ha negú216 que sia major 
sobre si en son217 regne. Axí mateix, d’emperador ne de papa no·s pot hom appel·lar. 
Per la segona rahó,218 no·s pot219 appel·lar per lo manifestament del peccat, car, [VId] 
com lo peccat és manifest e conegut,220 no se’n pot hom appel·lar. Quant221a la cosa 305 
jutjada no vol alargament, car, si la cosa jutjada no reb alargament,222 car per ventura 
l’alargament sofferria gran dan. Per què no s’appel·la223 hom per aquestes tres 
rahons.224 Primerament, per l’excel·lència del jutge, car Déu no ha negú225 sobre si, mas 
és sobre tots per dignitat e per poder (mas de l’emperador e del papa226 se pot hom 
appel·lar en alguna manera227 a nostre Senyor, mas de Déu no·s pot hom appel·lar a 310 
negú, car ell no ha negú sobre si).228 La segona rahó per què no·s pot hom appel·lar al 
dia del judici: per229 lo manifestament del crim, car tots los crims e los peccats230 dels 
malvats seran aquell dia manifestats e coneguts. Diu sanct Hierònim: «Vendrà aquell 
dia en lo qual nostres fets nos seran demostrats en una taula pintada». La terça rahó 
per què hom no s’appel·larà231 de aquella sentència si232 serà com la cosa jutjada no 315 
volrà rebre alargament, car res que233 faça en aquel dia del judici no volrà haver 
alargament, ans tot s’acabarà en un moment, ço és a dir, en lo tancament de l’hull. 

                                                
1 e: om. I2 

2 e: om. I2 
3 fenex: feneix I2 

4 sancts: sants I2 

5 açò: ço I2 

6 canten: cantan I2 

7 per ço que: perque I2 

8 Esgleya: esglesia I2 
9 adveniments... e cruel justícia: de lectura difícil pel mal estat de conservació del f. II d’I2 
10 al: en el I2 

11 e: y I2 

12 fonch: fonch I2 
13 Nondum est: Non deest LA 12, 13. 
14 fonch: fonch I2 
15 Covinent donques: Convinentment donchs I2 

16 car: que I2 

17 avinència: advinència 
18 vench... D’on la Sgleya: de lectura difícil pel mal estat de conservació del f. II d’I2. 
19 fonch: fonch I2 
20 fonch: fonch I2 
21 Les antíphones: les set antiphenes I2 (septem antiphonis LA 1, 23) 
22 Déu: iesuchrist I2 

23 malaltia: maltia I1 

24 e: e I2 

25 salvador: creador I2 

26 de: dd I1 
27 antíffona: antiphena I2 

28 procedisti: om. I2 

                                                
a «Tertio» (LA 1, 208). 
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29 prudencie: prudentie I2 

30 antíffona: antiphena I2 
31 nos: nons I1 (sed quid podesset si essemus si essent docti et redempti, si adhuc post redemptionem detineremur 
captiui?, LA 1, 27).  
32 antíffona: antiphena I2 
33 aprofitaria: profitaria I2 

34 de tot en tot, no eren: no eren de tot en tot I2 

35 fossen: fossem I1 

36 poguessen: poguessem I1 

37 volguessen: volguessem I1 

38 remuts e desliurats: desliurats e remuts I2 

39 educ: duc I1 (LA 13, 30). 
40 il·lumine: illumen I1 illumin I2 

41 aclarisca: aclares[ca] I2 

42 là: om. I2 

43 rex: oriens LA 13, 31. 
44 que·l: que lo I2 

45 antíffones: antiphenes I2 

46 antíffona: antiphena I2 
47 Déu: fill de deu I2 

48 sancts: sants I2 

49 sanct: sant I2 

50 testimonieja: testifica I2 

51 e: om. I2 

52 e: om. I2 
53 que: qui I2 

54 e: om. I2 
55 e: om. I2 
56 lo humanal: lumanal I2 

57 sanct: sant I2 

58 aytals: tals I2 

59 qui: que I2 

60 pren: pres I1 

61 per: e per I2 

62 e: om. I2 
63 honta: desonor I2 

64 e: per I2 

65 e: per pendre e I2 

66 desonors: vituperis e escarns I2 

67 pendre: om. I2 

68 contrarioses: contraries I2 

69 menysprea: mensprea I2 

70 e vilanies: y escarns I2 

71 Bernart: bernat I2 

72 a: en I2 

73 ben: be I2 

74 Donch: Donchs I2 

75 fonch: fonch I2 
76 estigué: estigues I2 

77 del judici: ço es del judici I2 

78 qui: que I2 

79 al: en lo I2 

80 qui: que I2 

81 Antechrist: antichrist I2  
82 segons que: com I2 

83 aytal: tal I2 
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84 gitaran: gitaram I1 
85 sanct: sant I2 

86 aytal: tal I2 

87 negun: nengun I2 

88 que lavors: om. I2 

89 la paraula: lo parlar I2 

90 serà en: fera I2 

91 muntar la mar sobre tots los monts quaranta coldos en alt: muntar la mar quaranta colsades sobre tots los monts I2 

92 V: cinque I2 

93 Jherònim: hieronym I2 

94 lo fort: om. I2 

95 negun: nengun I2 

96 Sanct Jherònim: Sant Hieronym I2 

97 Annalibus: nobilibus I1 

98 de: del I2  
99 coldos: colsades I2 

100 edificaments: edifficis I2 

101 negun: nengun I2 

102 tots: om. I2 

103 plors: pols I2 (puluere LA 1, 83) 
104 exiran: hixiran I2 

105 la un: lun I2 

106 de: los quals de I2 

107 qui: que I2 

108 quatorzén: quatorze I2 

109 terra: tera I1 

110 quinzén: quinze I2 

111 Antechrist: antichrist I2 

112 Antechrist: antichrist I2 
113 espondre: expo[sar] I2 

114 Antechrist: antichrist I2 
115 Antechrist: a[ntich]rist I2 
116 siurà: seura I2 

117 ço és forçarà: sesforçara I2 

118 Sanct: sant I2 

119 los: lur I2 

120 Antechrist: antichrist I2 
121 Antechrist: antichrist I2 
122 sanct: sanc I1 

123 Antechrist: antichrist I2 
124 aytal: tal I2 

125 [no]: no I2 

126 que: qui I2 

127 coldos: colzades I2 

128 sancts: sants I2 

129 sanct: santt I1 sant I2 

130 pus: puix I2 

131 són: seran I2 

132 puxen: pugam I2 

133 sens fi hi poden caber: hi poden caber sens fi I2 

134 ab los malvats disputarà: disputarà ab los malvats I2 

135 philòsofs: philosops I2 

136 e: car I2 

137 s’acordaren: se acordaran I2 

138 puguen: pugan I2 

139 puxen: pu[gan] I2 
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140 ne: ni I2 

141 ne: [n]i I2 

142 puxen: pugan I2 

143 puguen: pugan I2 

144 als: los I2 

145 dues órdens: ço es dues I2 

146 jutges: juiats I2 

147 donàs: donareu I2 

148 jutges: juiats I2 
149 entén: entenen I2 

150 qui: aquells qui I2 

151 aquell: aquells I1 

152 regnen: regnan I2 

153 als: al I1 

154 donàs-me: donareu me I2 

155 regnen: regnan I2 

156 justs: juts I1 

157 aprés: prop I2 

158 a confortament: confirmament I2 (confirmationem LA 1, 135) 
159 aproven: aprovan I2 

160 aprovar: a aprovar I2 

161 condampnació: condemnacio I2 
162 si: om. I2 

163 e: om. I2 

164 e: om. I2 
165 sant: sanct I2 

166 car: per quant I2 

167 Déu: jesuchrist I2 

168 paraules: coses I2 

169 molt: om. I2 

170 Jo: Yo I2 

171 si: om. I2 

172 tot sol és: es tot sol I2 

173 sanct: sant I2 

174 qui: que I2 

175 més: mas I1 mes I2 

176 bolsa: boça I2 

177 sanct Agustí: sant augusti I2 

178 ygual: egual I2 

179 ne abat: om. I2 

180 les coses mudes li responen: li responen les coses mudes I2 

181 les callants: los callents I2 

182 qui: que I2 

183 sanct Agustí: sant augusti I2 
184 jutge dreturer: om. I2 

185 propi: propri I2 

186 propis: propris I2 

187 tirar-los-han en infern: accusaran cascu vendran temerosos en pensar lurs peccats tirar los han en infern I2 

188 Bernardus dixit: Sant bernat diu I2 

189 terç: rerç I1 

190 sanct Agustí: sant augusti I2 Gregorius LA 22, 184 
191 puys: puix I2 

192 Diu Crisòstumus: «En aquell dia del judici no haurem res que respongam: om. I2 

193 lo sol e la luna e lo cel e la terra e l’aygua e los dies e les nits: lo sol la luna lo cel la terra l’aygua los dies les nits I2 

194 emperò: om. I2 

195 les nostres: om. I2 
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196 contra Déu: om. I2 

197 La: El I2 

198 Hierònim: Ier LA 22, 191 (lectura errònia de Jerònim per Jeremies). 
199 Diu sant Hierònim XXIX: «Yo son jutge e testimoni»: om. I2 

200 dintre: dins I2 

201 Agustí: augusti I2 

202 ço és: es I2 

203 propi: propri I2 

204 XX: ·xx·c· I2 

205 qui: que I2 

206 al temps: abans I2 

207 De aquesta cosa parla axí sanct Gregori: de la qual cosa parlant sant Gregori diu I2 

208 staran: seran I2 

209 accusaran: accusaren I2 

210 que·l: quil I2 

211 que: qui I2 

212 ne porà fugir que puga apparer: om. I2 

213 no·s: no I2 

214 no·s: se I2 

215 regisme: regne I2 

216 negú: negun I2 

217 que sia major sobre si en son: superior en lo seu I2 

218 Per la segona rahó: Segonament I2 

219 pot: pot hom I2 

220 conegut: conegut gut I1 

221 Quant: Terçament nos pot hom apel[lar quant la] I2 (Tertio LA 1, 208) 
222 car, si la cosa jutjada no reb alargament: om. I2 

223 s’appel·lar: sapxellar I1 

224 Per què no s’appel·la hom per aquestes tres rahons: Per aquestes [t]res raons donchs nos pot appellar lo peccador I2 
225 negú: negun I2 

226 de l’emperador e del papa: del papa o emperador I2 

227 appel·lar en alguna manera: en alguna manera apellar I2 

228 mas de Déu no·s pot hom appel·lar a negú, car ell no ha negú sobre si: om. I2 

229 per: es per I2 

230 los crims e los peccats: los peccats e crims I2 

231 hom no s’appel·larà: nos appellarà hom I2 

232 si: om. I2 

233 que: ques I2 
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[II] LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT ANDREU1a 

Andreu és enterpretat2 ‘bell’ e ‘resplandent’ e ‘fort’. És dit ab ander, que és ‘fort’; o és dit 

andreas, quasi antropos, ço és a saber, ‘home’; ab ana, que vol dir ‘sus’, et3 tropos, que és 

‘conversió’, quasi ‘girat e convertit ensús a les coses celestials e endreçat al seu 

creador’. Car [VIIa] sant Andreu fonch bell en vida, responent4 en saviesa e en doctrina, 5 

e5 fort en les penes, per nostre Senyor endreçat alt a la glòria celestial. La passió de 

aquell6 scrivirem segons que los preveres e los diaques de una ciutat que és appellada 

Achaia7b ho veren personalment de fet. 

LA VIDA DE SANT ANDREU 

ant8 Andreu e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per Jhesucrist. Car, 10 

primerament, cridà aquells per ço que·l coneguessen, car, quant un dia estigué’s 

sant Andreu ab sant Johan, maestre9 seu, e ab un altre dexeble companyó,10 hoý dir a 

sant Johan: «Ecce Agnus Dei», etc.c E,11 de continent, vengué ab un altre dexeble e véu 

là12 hon estava Jhesuchrist e estigueren ab ell aquell dia. E sant Andreu enaprés13 [trobà] 

son frare Simon e amenà’l a Jhesucrist. E lo segon dia tornaren a lur ofici de pescar. 15 

Enaprés, Jhesucrist cridà’ls que fossen sos familiars. E, axí com moltes companyes14 

seguissen [VIIb] Jhesuchrist un dia prop lo stany de Genezaret, lo qual estany és dit mar 

de Galilea, Jhesucrist entrà en la mar, en la nau de sant Andreu e sant Simon. E, com 

haguessen molt peix pres, Jhesucrist cridà sant Pered e sant Johan, qui eren en altra nau, 

e seguiren-lo tots e puis15 tornaren-se’n a son propri art. Mas, aprés, Jhesucrist cridà’ls 20 

altra vegada dretament que fossen sos dexebles. E, axí com Jhesucrist anàs16 prop la 

riba de aquella mateixa mar, cridà’ls e dix-los que·s lexassen de pesquar e17 «seguiu-me 

e fer-vos-he pesquadors de hòmens».e E aquells jaquiren totes ses coses e seguiren-lo e 

més no·s partiren d’ell ne tornaren en lur terra. 

E, quant Jhesucrist18 se’n fonch pujat al cel, los apòstols partiren-se per diverses 25 

parts del món e sant Andreu anà19 preÿcar en Asitumf e sant Matheu anà20 preÿcar en 

Mergúndia. E los hòmens de aquella terra no·l volien creure, ans li tragueren los ulls e 

ligaren-lo e meteren-lo en un càrcer ab voluntat que a21 pochs dies lo matassen. 

Entretant, l’àngel de nostre Senyor22 apparegué a sant23 Andreu e manà-li que anàs a 

Mergúndia, hon era sant Matheu. E sant Andreu respòs-li que no sabia lo camí. E 30 

                                                 
a Data de celebració: 30 de novembre. Fou deixeble de sant Joan Baptista i germà de sant Pere, a més es 
considera que fou el primer apòstol que nomenà Jesús. Sant Andreu es representa amb una creu en forma 
d’aspa. 
b Nomós del Peloponés, Grècia. 
c Jn 1, 36. 
d Simó i Pere són la mateixa persona, hi hagut, doncs, un error: «uocatisque Iacobo et Iohanne qui erant in 
alia naui» (LA 24, 9). 
e Mt 4, 19. 
f Escítia, antiga regió al nord de la mar Negra, entre el Don i els Carpats. 

S 
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l’àngel manà-li que anàs riba la mar e que entràs en la primera nau que trobaria. E sant 

Andreu volgué complir tantost lo manament de l’àngel, e entrà-sse’n en una nau, e 

vengué-se’n a Mergúndia e anà dretament al càrcer hon era sant Matheu. E véu aquí 

sant Matheu que24 plorava e sant Andreu, per25 lo semblant, plorà agrament. E, lavors, 

Jhesucrist tornà la vista a sant Matheu. E, aprés, sant Matheu partí’s de aquell loch e 35 

anà-sse’n en Antiochia [VIIc] e sant Andreu romàs aquí en Mergúndia. E, com aquelles 

gents saberen que sant Matheu era scapat del càrcer, foren molt irats e prengueren sant 

Andreu e ligaren-li les mans e rocegaren-lo per les places. E, com la sanch d’ell 

s’escampàs per la terra, sant Andreu féu oració per aquelles gents e per la26 oració 

convertiren-se aquelles gents a27 Jhesucrist. Enaprés, ell partí’s de aquí e anà-sse’n [en] 40 

Antiochia. Mas aquesta cosa que damunt és dita de l’exorbament de sant Mateu, puys28 

que Jhesucrist li hagué tornats los ulls per l’oració de sant Andreu, no [es] creu que29 

Andreu, qui era simple apòstol, hagués major poder en les sues oracions ab Déu30 que 

sant Matheu, qui era tan grand31 evangelista, e axí que sant Matheu no pogués acabar 

ab Jhesucrist per si mateix ço que sant32 Andreu tan leugerament acabà.  45 

E, quant sant33 Andreu fonch en Antiochia, un noble donzell, malgrat de son pare 

e de sa mare, anà-sse’n a l’apòstol. E, quant los parents de aquell ho saberen, meteren 

foch a la casa hon estava sant34 Andreu ab aquell donzell.35 E, com les flames del foch 

fossen ja fort crescudes, aquell donzell pres una ampolla de aygua e gità-la sobre lo 

foch e, tantost, lo36 foch se apagà. E los parents de aquell infant37 digueren que son38 fill 50 

s’era fet encantador. E, com volguessen39 muntar en la casa, en tal manera foren40 cechs 

dels ulls que les scales no pogueren veure. E, lavors, parlà un home e dix-los: «Per què 

treballau axí en foll, que Déu se combat per ells e vosaltres41 no u veeu? Partiu-vos de 

aquí, que la ira de Déu no us destruesca». E moltes gents que veren açò42 [VIId] 

cregueren en Jhesuchrist, mas lo pare e la mare de aquell donzell aprés cinquanta dies 55 

moriren e posaren-los en un monument. 

Enaprés, un dia com una43 muller de un homeyer no pogués infantar dix a una 

germana sua: «Ves a aquella fada, nostra dona del temple, e fes-li oració per mi». E, 

com aquella li fes oració, lo diable li dix: «Per què fas oració a mi? Car yo no li puc 

ajudar, mas ves-te’n a sant Andreu apòstol e aquell porà ajudar a ta germana». E 60 

aquella anà-sse’n encontinent a l’apòstol sant Andreu e menà’l davant sa germana, que 

estava en lo perill del part. E l’apòstol dix-li:44 «Aquella45 justament soffir aquesta pena 

car malament te maridist e àvolment concebist e a diables has feta oració que·t 

deliurassen.46 Mas, emperò, penit-te’n e creu en Jhesucrist e desliuraràs l’infant». E 

aquella, de continent, cregué en Jhesucrist e hagué l’infant e cessa-li la dolor. 65 

Enaprés, un home vell que47 havia nom Nicolau vengué-se’n a l’apòstol e dix-li: 

«Senyor, per setanta anys he viscut e per tostemps he servit a luxúria. E algunes 

vegades prenguí48 lo libre de l’Evangeli e fiu moltes vegades oració49 que d’aquí avant 

me donàs abstinència de aquell peccat, mas tant és envellit en mi lo peccat e tan fort ne 

só desijós que, aprés la oració, me torn a fer lo pecat. E un dia, com haguí gran voluntat 70 
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de peccar, oblidí l’Evangeli que portava, ço és, que no·l posí, e aní-me’n a les males 

fembres e una de aquelles dix-me: “Ix defora vell, car tu es àngel de Déu! E no·m tochs, 

que no·t deus acostar a mi ni venir en aquest loch, car yo veig [VIIIa] sobre tu 

maravelloses coses”. E yo fuy espantat e maravellat de les paraules que la fembra50 me 

havia dites e membrà’m51 que l’Evangeli portava ab mi. Ara, apòstol de Déu, prech-te 75 

que faces oració per mi a Déu».52 E sant Andreu, com açò hagué hoÿt, començà a plorar 

e meté’s en oració de tèrcia fins a nona. E, com se levà de la oració, no volgué menjar, 

abans dix que no menjaria fins que sabés si Jesuchrist hauria haguda mercè de aquell 

vell. E, com sanct53 Andreu hagués dejunat per quinze dies, vench veu qui li dix: 

«Andreu, guanyat has ton enteniment per lo vell, mas tu has haguda afflictió per los 80 

dejunis per ço que sia salvat». E axí ho féu l’om54 vell e dejunà per sis mesos a pa e 

aygua. E, aprés,55 visqué en pau e en bones obres. Enaprés, vench una veu a sanct56 

Andreu qui57 li dix: «Nicholau, qui era perdut, has guanyat per la tua oració». 

Una altra vegada un jovenet molt58 bell vench a sanct Andreu:59 «Senyor, ma 

mare, com me ves bell, m’à demanat que yo jagués ab ella e, com yo en neguna60 85 

manera no consentís en aquest peccat, és anada al jutge e vol-me accusar e enculpar de 

aquell mal; per què·t prech que faces oració per mi, que no muyra61 a tan gran mort. 

Car, si ella me accusa,62 de tot en tot callaré, car63 més am morir que si yo diffamava ma 

mare de tan leig crim». Enaprés, lo jovenet fonch demanat que vengués64 davant lo 

jutge e sanct65 Andreu seguí’l davant lo jutge. E, davant lo jutge, la mare accusà son fill 90 

que l’avia volguda forçar. E lo jutge demanà al jovenet si era axí veritat e lo jovenet no 

respòs al jutge. E, lavors,66 dix sanct [VIIIb] Andreu a la mare: «Fembra molt cruel, tu 

vols fer matar ton fill?». E la fembra dix al jutge: «Senyor, mon fill se’n fugí en aquest 

hom aprés que·m volgué forçar, mas no pogué». E, com lo jutge hoý açò, fo67 molt irat e 

manà que·l jove fos més en un sach, qui era ple de pegunta e de morter, e que fos gitat 95 

en lo riu. E68 manà que sanct Andreu fos mes en lo càrcer per ço com l’avia acullit69 e 

manà que fos guardat fins que ell se70 hagués pensat en quina manera lo fes morir. 

Enaprés, sanct71 Andreu féu oració a Jesucrist72 e vench gran tro sobre la terra e féu 

gran terratrèmol que totes les gents derrocava. E, aprés, vench un lamp, e ferí a la mare 

del jovenet, e féu-la caure e cremà-la tota. E, lavors, totes les gents feren oració a sant 100 

Andreu que no morissen e, en continent, féu oració a Jesuchrist per ells e totes aquelles 

pestilències cessaren. E, lavors, aquell jutge cregué en Jesucrist, ell e tota sa companyia. 

Enaprés, sanct73 Andreu vengué-se’n74 en una ciutat qui havia nom Nicea75a e los 

ciutadans digueren-li76 que fora77 la ciutat, prop del camí, havia set diables que78 

mataven totes les gents qui per aquí79 passaven. E, tantost, sanct80 Andreu demanà81 105 

aquells diables que vinguessen davant lo poble en semblança de cans e, de continén,82 

vingueren. Enaprés, sanct83 Andreu los manà que en tal loch stiguessen que no 

poguessen fer mal a negun84 hom e aquells diables, de continent, anaren-se’n, que no·ls 

véu hom pus. E les gents d’aquella ciutat, quant hagueren vist aquell miracle, de 
                                                 
a Actual Iznik (Turquia), a la regió històrica de Bitínia, al nord-oest de l’Àsia Menor. 
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continent, reberen la fe de Jesucrist. Enaprés, com sanct85 Andreu se’n fos vengut a la 110 

porta de una altra ciu[VIIIc]tat encontrà un jovenet mort que portaven a la fossa. E 

l’apòstol demanà a les gents com era mort aquell jove e digueren-li que set cans eren 

venguts contra aquell e mataren-lo86 en lo lit. E, com sanct87 Andreu hagué hoÿt açò, 

plorà e dix a nostre Senyor: «Senyor, bé sé que aquells cans foren los diables que gití de 

la ciutat de Nicea».88 Enaprés, sanct89 Andreu dix al pare de l’infant: «Què·m daràs si 115 

yo·t resuscit ton fill?». E lo pare respòs-li: «No he pus cara cosa que mon fill e aquell te 

daré». Encontinent,90 sanct Andreu pregà a nostre Senyor que l’infant resuscitàs e, de 

continent, resuscità e aprés anà ab sanct91 Andreu. 

Altra vegada, com quaranta hòmens vinguessen per mar a l’apòstol que·ls 

mostràs la fe de Jesuchrist, lo diable féu moure la mar e tots ensemps moriren en la 120 

mar. E, com los cossos de aquells fossen arribats a la riba de la mar, aportaren-los 

davant l’apòstol e ell, de continent, los resuscità. E, quant foren resuscitats, comptaren 

a l’apòstol tot lo qui·ls era esdevengut e, per ço, canten en un hymne de sanct92 Andreu 

que quaranta hòmens offegats en les ones de la mar resuscità a vida. 

Dementre que sanct Andreu stigué en la terra d’Achaya, féu tota la terra poblar 125 

de esglésies e convertí tots los pobles a la fe93 de Jesuchrist e féu batejar la muller de 

Egeas. E, quant Egeas ho sabé, exí94 de la ciutat de Patrasa e destruý tots los crestians e 

costrenyie’ls95 que adorassen les96 ýdoles. E, quant sanct Andreu ho sabé, anà-sse’n en 

aquell e dix-li: «Rahó és que tu, qui est97 jutge dels hòmens, que conegues lo jutge teu, 

qui és al cel, e, quant l’auràs conegut, que l’hon[VIIId]res; e lunya ton cor de tot en tot 130 

dels falsos déus de98 les ýdoles». E Egeas respòs: «Tu es Andreu, qui preÿques la secta 

de perdició, la qual los prínceps de Roma han gitada de si e han manat que no sia99 

preÿcada entre ells». E sanct Andreu respòs a Egeas: «Los prínceps de Roma encara no 

han conegut ne saben com lo Fill de Déu vengué en terra a manifestar e mostrar que les 

ýdoles eren diables. E, mentre100 que·ls mostrava açò, fonch agreujat per ells; e, puys101 135 

que l’hagueren agreujat, nostre Senyor partí’s d’ells e girà’ls la cara; e, puys102 que·s 

fonch partit d’ells, no·ls volgué hoyr; e, puys103 que no·ls volgué hoyr, ells foren fets 

catius del dimoni e seran tant104 tenguts en captivitat fins que les ànimes isquen105 del 

cors nues, que no se’n porten res ab si, sinó los peccats». E, aprés açò, Egeas respòs a 

sant Andreu: «Jesuchrist vostre prehica aquestes vanes paraules per què ell fonch 140 

crucificat en la creu». E sanct Andreu respòs: «Jesuchrist, de grat e de voluntat, ha pres 

pasió en la creu per restaurar-nos e no per culpa que ell hagués». E Egeas respós: «Ell 

fonch106 trahit per lo seu dexeble e fonch batut e turmentat per los jueus e fonch 

crucificat per los cavallers. Com pots tu dir que ell de grat e de voluntat prengués 

passió?». E lavors sanct107 Andreu respòs-li per cinch rahons que Jhesuchrist pres 145 

passió per sa pròpria voluntat.  

                                                 
a Patres, al nord de la península del Peloponés, Grècia. 
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La primera fonch com ell proveý108 lonch temps abans la sua passió e preÿcà als 

dexebles que la passió sua havia de venir, segons que·s diu: «Ecce inquiens 

Jerosolimam»,109 etc.a La segona rahó si fonch com Jhesucrist fonch molt felló contra 

sanct110 Pere [VIIIIa], que·[l] volia partir de sa voluntat que no prengués passió, e dix 150 

sant Pere: «Vade post111 me Sathana», etc.b La terça rahó fonch quant Jhesucrist dix e 

manifestà que ell havia poder en dues coses, de sofferir e de resuscitar: «Potestatem 

habeo ponendi animam meam et iterum sumendi eam».c La quarta rahó si112 fonch com 

Jhesucrist, abans de la passió, conegué lo traÿdor qui·l devia trayr com li donà lo dia de 

la cena lo pa banyat en la sua scudella e no·s volgué guardar d’ell.d La quinta rahó és 155 

com Jesucrist volgué star e fer oració en aquell loch hon lo traÿdor devia venir a trahir-

lo: «Et hiis113 se interfuisse asservit».114e 

Dix encara sanct115 Andreu, aprés aquestes coses, a Egeas que·l mysteri de la 

creu116 era gran. E Egeas respòs que no podia hom dir que fos misteri, ans era turment: 

«E, si no vols creure als meus dits117 e obeyr, yo faré a tu provar118 lo misteri de la creu». 160 

E sanct Andreu respòs: «Si yo havia por de sofferir en la creu, no preÿcaria yo la glòria 

de la creu. E preÿcar-la-t’é per ço que, pus119 la t’aja120 donada a121 entendre e a conéxer, 

si·l vols creure, que·t pusques salvar». Enaprés començà-li a preÿcar e a expondre122 lo 

misteri de la redempció nostra per cinch rahons, per ço com fonch convinent e 

necessari a nosaltres.  165 

La primera rahó és, com lo primer home havia donada la mort a l’humanal 

linatge per l’arbre, passant lo manament de Déu, convinent cosa fonch que lo primer 

home soffirent passió per nosaltres levàs la mort desobre nosaltres. La segona rahó 

fonch, com lo primer home prevaricador del manament de Déu fonch format de terra 

no sutza, <e>123 per ço fonch convinent cosa que nasqués lo reconsiliador nostre de 170 

verge no sutza,124 pura [VIIIIb] e neta. La terça rahó fonch que, pus125 que Adam alarguà 

les sues mans al fruyt que li era vedat per nostre Senyor, no servant continència, 

convinent cosa fonch que·l segon Adam, ço és, lo fill de Déu, stengués les mans pures e 

netes en la creu. La quarta rahó fonch car, puys126 Adam havia menjat del fruyt vedat, 

qui era dolç, convinent cosa fonch, per allò que·l mal que se’n seguí, se sanàs per lo 175 

contrari en allò, ço és, que Jhesucrist menjàs menjar amargós. La quinta rahó si fonch 

per tal que127 Jhesucrist fes a nosaltres part de la sua immortalitat, car, si Jhesucrist no128 

fos fet home, no poguera ésser fet mortal.129 

E, aprés aquestes coses, Egeas dix a sanct130 Andreu: «Als teus preÿca aquexes131 

vanitats e obeeix als meus manaments e fes sacrifici als nostres déus, qui són tots 180 

poderosos».132 E sanct133 Andreu dix-li: «Jo134 tot dia sacrifich lo pur anyel de Déu, tot 

                                                 
a Mt 20, 18. 
b Mt 16, 23. 
c Jn 10, 18. 
d Vid. Jn 13, 26. 
e Vid. Mt. 26, 36; Mc. 14, 32; Lc. 22, 39; Jn. 18, 1. En LA es tracta del final de l’oració i no d’una citació. 
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sol poderós, lo qual anyel, puys135 que tot lo poble l’aurà menjat, romandrà viu 

entegrament». E Egeas respòs136 com se poria fer e sanct137 Andreu li dix: «Fes-te 

dexeble de Jhesucrist e yo mostrar-t’o-he». E Egeas respòs-li:138 «Yo sabré de tu açò per 

força e per turment». E fonch felló e manà’l metre en lo càrcer. 185 

E l’endemà139 matí féu-lo venir davant si e amonestà a sanct140 Andreu altra 

vegada que cregués e sacrificàs les ýdoles, e dix-li:141 «Si no obeeixs142 als meus déus, 

yo·t faré penjar en la creu, la qual tu m’as tant loada». E, com Egeas li menaçàs que 

molts turments li faria, respòs-li143 sanct144 Andreu: «Pensa’t com més turments me 

pugues fer, car145 pus fort seré yo146 en sofferir turments per lo meu Senyor e en lo seu 190 

nom, entant147 seré pus agradable e pus plaent a Déu». E, lavors, Egeas, 

enconti[VIIIIc]nent, manà’l148 pendre e féu-lo açotar a vint-e-dos hòmens; e, quant 

fonch149 açotat, manà que li ligassen los peus e les mans en la creu per ço que pus 

longament penàs. E, mentre que·l feya menar a la creu, los pobles de la terra exien-li150 

a la151 carrera e cridaven: «Aquest hom no és culpable, sens rahó l’an condamnat».152 E 195 

l’apòstol pregà en aquell poble que no li empatxassen lo seu martiri.  

E, com sanct153 Andreu véu la creu de luny, saludà-la e dix154 axí: «Déus te sal, 

creu, qui155 fuyst dedicada en lo cors de Jhesucrist e fuyst untada d’ell e dels membres 

seus axí com de pedres precioses! E, abans que en tu muntàs Jhesucrist, haguist temor 

terrenal, mas ara has amor celestial e es156 haguda en devoció. E, per ço que157 yo vinch 200 

alegre e segur a tu, axí que tu te alegres e rebes a mi, dexeble de aquell qui penjà en tu, 

car yo tostemps amí a tu e tostemps desigí a tu abraçar. O, bona creu, la qual rebist 

belesa dels membres de Hiesucrist! Lonch temps per mi desijada e forment158 per mi 

amada e cercada fuyst e moltes vegades en mon cor a mi eres apparellada, reem-me 

dels hòmens e ret-me al maestre meu, que reba159 lo cors meu, lo qual fonch remut per 205 

ell com vengué en tu». E, quant hagué dita aquesta oració, despullà’s les vestidures e 

donà-les als turmentadors seus. E aquells penjaren-lo en la creu segons que Egeas los 

havia manat, en la qual creu sanct160 Andreu visqué per dos dies.  

E aquells dos dies preÿcà la fe de Hiesucrist bé a XX mília hòmens qui li staven 

entorn. E, donchs,161 com totes les gents cridassen que Egeas morís per ço com havia 210 

justiciat aquell sanct162 hom, benigne e piadós, Egeas vengué en aquell loch per ço que 

levàs [VIIIId] sanct163 Andreu de la creu. Sanct164 Andreu, com lo véu venir, dix-li: 

«Egeas, per què es165 vengut ací a nós? Si es vengut per penitència a fer, penitència 

trobaràs e, si es vengut166 per devallar-me de la creu, sàpies que no·m devallaré viu, car 

yo veig lo rey meu qui me spera». E, com lo volguessen devallar de la creu, no 215 

pogueren atènyer a ell que·l desligassen, car los braços de aquells qui·l volien desligar 

foren encontinent mortificats.  

E, com sanct167 Andreu vees que·l poble lo volia devallar de la creu, féu aquesta 

oració en la creu, segons que diu sanct Agustí168 en lo Libre de penitència: «Senyor 

Hiesucrist, no vulles que yo devall viu de la creu, car temps és de huymés que comanàs 220 
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lo meu cors a la terra, com tant longament l’aja169 portat e tant longament l’aja170 vel·lat, 

puys que·l me comanist, e tant longament l’aja171 treballat, que volria de huymés ésser 

desliurat de obediència. Volria ésser desliurat del seu greu vestiment, car membre’m 

que molt he treballat en dondar-lo sobre ergull e en constrènyer lo maligne e en 

castigar-lo, que no fos poderós. Bé sabs, Senyor, quantes vegades se a172 sforçat que·m 225 

tolgués contemplació e que no fos amorós a mon prohisme; e quantes vegades m’és 

stat contrari, que no·l departís de son repòs ne de son dormir; e quantes vegades e 

quant gran dolor m’à donada. E, donchs, Pare piadós, puys yo173 tan longament he 

contrastat al cors, qui u174 combatia e l’he sobrat per la tua ajuda, deman-te que tu, qui 

est just, piadós175 remunerador, que d’aquí avant no·l me comans, abans te ret la 230 

comanda que m’havies feta de aquell e comana’l a altri que d’aquell no sia embargat 

d’aquí avant, que·l te guart e·l te torn en lo temps de la resur[Xa]rectió, per ço que lo 

cors reba lo mèrit de son trebal. Donchs, Senyor, comana’l a la terra, que d’aquí avant 

no·l me calga176 vel·lar e no embargué177 a mi la mia voluntat per anar a tu, qui est font 

de perpetual goig». Aquestes paraules dix178 sanct Agustí.179 235 

E, quant sanct Andreu hagué dita aquesta oració, gran resplandor avallà180 del cel 

en mig del dia e cobrí·l tot, que negun no·l pogué veure. E, stant la claredat entorn 

sanct Andreu, encontinent spirà. Enaprés, Maximil·las,181 que era muller de Egeas, pres 

lo cors de l’apòstol e molt honradament lo féu soterrar; mas Egeas, abans que tornàs a 

casa, en la carrera fonch182 pres per lo diable e morí. 240 

Dien alguns que del sepulcre de sanct183 Andreu corregué mannà en loch de 

farina e oli de molt bona odor, per lo qual oli és demostrat a les gents de la terra en 

cascun any si deu ésser abundància ne fertilitat en l’any que és a venir; car, si poch oli 

decorre del sepulcre, poch fruyt dóna la terra en aquell any e, si molt oli ne ix, molt 

fruyt dóna la terra aquell any. Açò, per ventura, antiguament fonch veritat, car ara lo 245 

cors de sanct Andreu en Contastinoble és transportat. 

Fonch un bisbe qui era de sancta vida e religiosa e, entre los altres, havia en gran 

reverència en son temps a sanct Andreu, axí que en totes les sues obres sobreposà 

aquest títol: «A honor de Déu e de sanct Andreu». E lo diable, antich enemich, hac 

enveja de aquest sanct hom e esforçà’s ab tot son poder com lo pogués enguanar. E 250 

trasformà’s en forma de una bella donzella e vench-se’n al palau de aquest bisbe e dix-

li que·s volria184 confessar a ell, mas lo bisbe manà que·s confessàs del seu penitencial,185 

al qual ell havia donat tot son plen poder. Mas, aquella donzella dix que a negun 

hom186 del món no [Xb] diria ne descobriria sos secrets de la seua consciència, sinó a ell, 

ni diria sos defalliments. E, axí, lo bisbe fonch187 vençut per aquella rahó e manà que la 255 

donzella vengués a ell. E aquella acostà’s al bisbe e començà-li axí dir: «Senyor, pare 

sanct, qui est188 e has en cura les ànimes, prech-te que hages mercè de mi, car yo só 

stada en la edat pueril e fuy nudrida delicadament en infantesa e fuy nada de gran 

linatge de reys e só venguda tota sola en aquest hàbit de pelegrí, car mon pare, qui era 

rey e poderós, me volia donar per muller a un gran príncep. E yo li responguí189 que 260 
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negun hom no volia haver per marit, car la mia virginitat havia per tostemps donada a 

Jhesucrist e, per ço, yo negun temps no consentira que m’acostàs a hom. E, axí, a la 

darreria fuy costreta190 per mon pare que, per força, me convenia a fer que seguís la sua 

voluntat e, si no, que morís. E yo, qui sabia açò, fugí-me’n191 amagadament e am més 

anar pobra per lo món que si trencàs lo vot ne la promesa a mon spòs, la qual li he 265 

offert tenir. E, com yo oí la tua laor de la tua gran sanctedat, só fugida e venguda a tu 

ab sperança que en tu trobaré loch de repòs on pugua haver contemplació perquè 

pugua scapar als perills de aquest món». 

Quant lo bisbe hac oït açò, maravellà’s molt de la noblesa del linatge de aquesta 

donzella e de la bellesa de son cors e del gran escalfament e de la parlaria192 de aquesta 270 

donzella. E, tot benignament e suau, dix: «O, filla, stà segura, no193 hages paor! Aquell 

Senyor meu Jhesucrist, per amor del qual tu has desemparat tant fortment ton pare e ta 

mare e tos amichs e les tues coses, te donarà en aquest món molta de gràcia e en l’altre 

món te donarà compliment de glòria perpetual. E yo, qui só servent de aquell meu 

Jesucrist, offir-me a tu ab les mies [Xc] coses; e tria e mira on volràs habitar ne haver 275 

loch on reposes, emperò yo vull que ab mi huy menys».194 E la donzella respòs-li: «Pare 

sanct, no·m vulles pregar de aquexa cosa195 de menjar ab tu, per ço que no·n196 pogués 

exir alguna mala sospita en guisa e en manera que la vostra bona fama se’n pogués 

pijorar en res». E lo bisbe respòs a la donzella:197 «Tu menjaràs huy amb mi e serem 

molts e no serem sols e, per açò,198 neguna mala sospita no exirà de nosaltres». 280 

E, axí, vengueren a taula al menjar.199 Enaxí que lo bisbe e aquella donzella 

stigueren axí la un davant l’altre, totes les altres companyes stigueren entorn e lo bisbe 

tingué son enteniment en ella. E, mentre que menjaven, no·s jaquí de mirar la cara de la 

donzella e maravellà’s molt de la sua bellesa. E, mentre que ell la guardava, los 

membres d’ell e lo cors s’escalfava e, dementre que la guardava en la cara, lo diable 285 

naffrava molt lo cor del bisbe del dart de amor, ço és, del vici de luxúria. E lo dimoni 

hac son enteniment que, pus lo bisbe posava en ella son esguard e tot son cor e son 

pensament, cresqué e multiplicà la sua bellesa entant que·l bisbe vench en so200 que hac 

voluntat de demanar-li de luxúria, si avinentesa pogués haver.  

E, donchs, vench per spirament de Déu un pelegrí qui tocà a la porta del palau 290 

del bisbe e donà grans colps a la porta cridant que li obrissen e·l lexassen dins entrar. E, 

com lo porter no li volgués obrir, lo pelegrí cridà altra vegada a la porta e cridà201 molt 

fortment que hom li obrís. Lo bisbe demanà en aquella donzella si volia que li obrissen 

perquè lo pelegrí entràs e la donzella li respòs: «Bo és que, abans que entre lo pelegrí, 

que hom li deman una gran qüestió defora a la porta. E, si aquella sap soltar, tinch per 295 

bo que·l lexeu entrar e, si [Xd] aquella no absol, justament és ignorant e no serà digne 

de entrar davant tu, qui es202 bisbe tant noble de203 dignitat». E lo bisbe e los altres 

clergues e canonges204 qui eren aquí atorgaren ço que ella havia dit e contengueren 

molt entre ells qui seria sufficient qui preposàs205 la qüestió al pelegrí.  
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E, com no trobassen entre ells206 qui fos sufficient, dix lo bisbe a la donzella: 300 

«Senyora, qual de nosaltres seria tan sufficient a·çò207 com vós, car vós sou pus bella 

parlera de tots nosaltres? Donchs, feu vós la qüestió al pelegrí». E ella respòs: «Pus208 

que a vós plau que yo faça la qüestió, demanau al pelegrí qual és lo major miracle que 

may Déu féu en aquest món en poca cosa». E lo missatger portà la qüestió al pelegrí 

e,209 quant lo pelegrí hac oïda la qüestió, dix al missatge: «Ves e digues al bisbe e als qui 305 

ab ell són que·ll major miracle que may Déu fes en poca cosa si és la diversitat e la 

excel·lència de les cares dels hòmens, car entre tots los hòmens qui may foren del 

començament del món, ne aquells qui ara són ne seran d’aquí avant, no porien trobar 

dos hòmens que fossen semblants en totes coses la210 un ab l’altre. E en aquella tant 

poca cara de l’home Déu ha posats tots los senys del cors de l’home». E, quant aquells 310 

qui eren ab lo bisbe oïren la resposta, maravellaren-se molt e digueren que vera era e 

molt bona aquella absolució del pelegrí. 

E la donzella dix: «Altra qüestió li farà hom que serà pus211 fort, en la qual millor 

porem provar la saviesa del pelegrí. Demanau-li la terra en qual loch és pus alta que tot 

lo cel». E, quant la qüestió fonch212 feta al pelegrí, ell respòs: «In celo impireo, là on stà lo 315 

cors de Jhesucrist là és pus alta la terra del cel, car lo cors de Hiesu[XIa]crist, qui és pus 

alt de tot lo cel, és format de la nostra carn e és substància de terra. Donchs, pus lo cors 

de Hiesucrist és pus alt de tots los cels e ell haja lo començament de la nostra carn e la 

carn nostra formada sia de terra, manifestament appar que en aquell loch és pus alta, 

sens dupte, la terra que·l cel». E lo missatge comptà la solució a aquells qui dins eren e, 320 

com aquells hagueren oïda la resposta, approvaren-la molt maravellosament e loaren 

lo pelegrí de gran saviesa. 

E, lavors, la donzella dix: «Faça-li hom altra qüestió molt pus fort, qui serà pus 

subtil de absoldre, e axí provarem la saviesa del pelegrí e, si bé la soltara, sia digne que 

entre davant la taula del bisbe. Sia demanat quant de spay ha de la terra fins al cel». E, 325 

quant la qüestió fonch feta, lo pelegrí respòs al missatge qui feta le y havia: «Torna-te’n 

en aquell qui t’ha tramés a mi e demana a ell diligentment aquesta qüestió, car ell sap 

millor aquesta cosa que yo e, per ço, ell millor te respondrà. Car aquell qui t’ha tramés 

ha ja mesurat aquell spay <e> com ne caygué del cel en abís, mas yo jamay ne213 cayguí 

del cel, per què no he mesurat aquell spay. E aquell qui t’ha tramés a mi no és donzella, 330 

ans és diable, qui s’és posat entre vosaltres en semblança de donzella». Quant lo 

missatge hac oïda la resposta del pelegrí, spantà’s molt fortment e, molt temerós, 

comptà-u davant tots. E, com tots l’agueren oïda, maravellaren-se fort e l’antich 

enemich, ço és, lo diable, qui era en forma de donzella, partí’s de mig d’ells, que més 

no·l veren. 335 

Enaprés, lo bisbe regonech-se e représ-se molt fortment e demanà perdó ab molt 

fort plor a nostre Senyor del peccat que ha[XIb]via fet. E tramés missatge a la porta 

que·l pelegrí fos mes dins e que fos amenat davant, mas lo missatge no·l trobà, que ja 

se’n fonch anat. Enaprés, lo bisbe féu ajustar tot lo poble e davant tots recomptà com li 
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era pres. E manà a tot lo poble que dejunassen e stiguessen en oració per ço que nostre 340 

Senyor revelàs a algú d’ells qui era aquell pelegrí qui l’avia desliurat de tant gran 

perill. En aquella nit nostre Senyor féu revelar al bisbe que sanct Andreu era stat aquell 

pelegrí, qui s’era posat en forma de pelegrí per desliurar lo bisbe. Enaprés, d’aquí 

avant, aquell bisbe començà de haver major devoció a sanct Andreu e en major 

reverència que no havia d’abans. 345 

En altre temps, un gran prelat de una ciutat, com hagués levat a la església de 

sanct Andreu un camp gran de terra, per les pregàries del bisbe d’aquella ciutat que 

havia fetes a nostre Senyor, lo prelat fonch malalt de greus febres e pregà al bisbe que 

fes oració a nostre Senyor per ell e tornaria lo camp. On, com lo bisbe hagués per ell 

pregat e nostre Senyor hagués retuda sanitat al prelat, lo prelat tolch altra vegada lo 350 

camp a la església e al bisbe. E, lavors, lo bisbe meté’s en oració a nostre Senyor e apagà 

totes les lànties de la església e dix que lum no cremaria en la església fins que nostre 

Senyor l’agués venjat del seu enemich e que la església hagués cobrat ço que havia 

perdut. E veus que·l prelat altra vegada tornà en malaltia e fonch malalt de molt grans 

febres. E tramés missatge al bisbe que fes oració per ell a nostre Senyor que·l guarís e 355 

tornar-li-ha lo camp seu e un altre tant bo. E, com lo bisbe li tramés resposta que ja 

havia feta [XIc] oració una vegada per ell a nostre Senyor, qui l’havia oït, e214 que no 

se’n metria en res. Axí que lo prelat se féu portar davant lo bisbe e forçà’l per prechs 

que entràs en la església per fer oració per ell e, com lo bisbe entràs en la església, 

aquell prelat morí soptosament e la església cobrà son camp.  360 
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102 puys: puix I2 

103 puys: puix I2 
104 tant: tan I2 

105 isquen: hixquen I2 

106 fonch: fonch I2 

107 sanct: sant I2 
108 proveý: prevehe I2 

109 iniquiens Jerosolimam: inquiens ascendimus hierosolimam I2 LA 29, 102 
110 sanct: sant I2 

111 post: pus I2 
112 si: om. I2 
113 hiis: is I1 
114 Et is se interfuisse asservit: en la qual yo fui present I2 

115 sanct: sant I2 

116 creu: sancta creu I2 

117 dits: deus I2 (dictis meis LA 2, 109) 
118 a tu provar: provar a tu I2 

119 pus: puix I2 
120 aja: age I2 
121 a: om. I2 
122 a expondre: exposar I2 

123 sutza <e>: sutzia I2 

124 sutza: sutzia I2 

125 pus: puix I2 

126 puys: puix que I2 
127 per tal que: perque I2 
128 no: nos I1 I2 

129 part de la sua immortalitat... no poguera ésser fet mortal: part de la seua mortalitat... no poguera esser fet 
immortal I1 part de la seua mortalitat... no poguera esser fet mortal I2 quod Christus nobis suam immortalitatem 
conferret congruum fuit ut nostram sibi mortalitatem assumeret LA 30, 117 
130 sanct: sant I2 

131 aquexes: aqueixas I2 

132 tots poderosos: tot poderosos I2 

133 sanct: sant I2 

134 Jo: Yo I2 
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135 puys: puix I2 
136 respòs: demana I2 
137 sanct: sant I2 
138 respòs-li: li respos I2 
139 l’endemà: lendeman de I2 
140 sanct: sant I2 
141 dix-li: li dix I2 
142 obeeixs: obeeix I2 

143 respòs-li: respos I2 
144 sanct: sant I2 
145 car: car quant I2 
146 yo: om. I2 
147 e·ntant: tant I2 
148 encontinent, manà’l: manal encontinent I2 
149 fonch: fonch I2 
150 exien-li: li hexien I2 
151 la: om. I2 

152 condamnat: condemnat I2 
153 sanct: sant I2 
154 e dix: dient I2 
155 qui: que I2 
156 es: est I2  
157 que: om. I2 
158 forment: fortment I2 
159 reba: rebe I2 
160 sanct: sant I2 
161 donchs: om. I2 
162 sanct: sant I2 
163 sanct: sant I2 
164 Sanct: E sant I2 
165 es: est I2 
166 vengut: vengut per gut I1 

167 sanct: sant I2 
168 sanct Agustí: sant augusti I2 
169 l’aja: lage I2 
170 l’aja: lage I2 
171 l’aja: lage I2 
172 a: es I2 
173 yo: yo humil seruent teu I2 
174 qui u: quim I2 
175 piadós: e piados I2 
176 me calga: haia de I2 
177 embargue: embarguen I1 
178 dix: diu I2 
179 Agustí: augusti I2 
180 avallà: devalla I2 
181 Maximil·las: maximilla I2 

182 fonch: fonch I2 
183 sanct: sant I2 
184 volria: volia I2 
185 del seu penitencial: al seu [pen]itencier I2 
186 hom: home I2 
187 fonch: fonch I2 
188 est: om. I2 
189 responguí: respongue I2 
190 costreta: constreta I2 
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191 fugí-me’n: fugi I2 
192 parlaria: parleria I2 
193 no: e no I2 
194 menys: menges I2 
195 de aquexa cosa: om. I2 
196 no·n: no I2 
197 a la donzella: om. I2 
198 açò: ço I2 
199 al menjar: om. I2 
200 so: aço I2 
201 e cridà: om. I2 
202 es: est I2 
203 tan noble de: de tanta I2 
204 e canonges: om. I2 
205 qui preposàs: a proposar I2 
206 entre ells: om. I2 
207 a·çó: en aço I2 
208 Pus: puys I2 
209 e: et I2 
210 la: el I2 
211 pus: pust I1 

212 fonch: fonch I2 
213 ne: no I2 
214 e: om. I2 
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Dit és damunt de les festes qui1 vénen dins lo temps de la renovació, lo qual temps 

començà de Moysés e dels prophetes e durà fins a l’adveniment de Jesuchrist en carn, 

lo qual2 temps representa la Església de l’adveniment de Jesuchrist fins a la Nativitat 

sua.3 D’aquí avant havem a veure de les festes qui4 vénen dins5 lo temps de 

reconsiliació e en partida sots temps de peregrinació, lo qual temps representa la 5 

Església de la Nativitat de Hiesucrist6 fins a la septuagèsima, segons que dit és en lo 

pròlech.7a 

[III] LA VIDA DE SANCT LONGÍ8b 

ongí, en aquell temps que Jesuchrist pres mort e passió, era en Hierusalem e era 

[XId] capità de C cavallers e era cavaller molt amat per Pilat. E stava prop la creu 10 

de Jeschrist e, per manament de Pilat, ell9 foradà lo costat a Jesuchrist ab una lança. E 

Longí, veent los senyals que feren lo Sol e la Luna en perdre lur claredat e lo gran 

terratrèmol que fonch per aquestes senyals, ell cregué en Jesucrist. E açò véu ell,10 jatsia 

que ell no·s ves clarament per vellesa o per malaltia que en ell fos, mas, quant hagué 

foradat lo costat a Jesucrist ab lança,11 la sanch qui li avallava12 e ell tocant13 als seus 15 

ulls, de continent, ell se véu14 clarament. Per què ell renuncià a la cavalleria e anà-sse’n 

als apòstols que li ensenyassen la fe de Jesucrist.  

E, quant l’agueren instruït e mostrat per orde, ell se n’anà15 star en terra de Cèsar, 

qui és Capadòcia, e aquí féu XXVIII anys vida de monge e convertí molts hòmens per 

exemple, per16 paraula a la fe de Jesuchrist. Enaprés, ell fonch pres per lo pretor, que17 li 20 

manà que sacrificàs a les ýdoles, mas, com fer no u volgués, lo pretor manà que li 

fessen arrencar les dents e que li tallassen la lengua. E, com açò fonch fet, per açò Longí 

no perdé gens18 lo parlar, ans féu trencar e especejar19 totes les ýdoles, e dehia: «Ara 

veureu si són déus les ýdoles vostres». E, de continent, los dimonis qui staven en elles 

entraren en lo cors del pretor e de sos companyons, per què tonaren orats, e per ço 25 

calcigaren molt sanct Longí. E, aprés, sanct Longí los dix: «Per què stau en les ýdoles, 

mesquins e dolents servents e catius dels dimonis? Car aqueixes ýdoles no són sinó 

decebiment de vostres cossos e de vostres ànimes». E los dimonis qui staven en lo 

temple respongueren: «Nosaltres stam en tal loch on no ojam [XIIa] nomenar Jesuchrist 

ne vejam res fer qui sia de la sua glòria ne sia nomenat ne legit ne scrit lo seu nom». 30 

On, com lo pretor tornàs orat e perdés los ulls, <e> Longí20 li dix: «Sàpies pretor que tu 

no poràs veure21 en ton seny fins que m’ages mort e, quant yo seré finat, yo pregaré 

Jesuchrist, lo meu Senyor, per tu, que·t guaresca, e impetraré ab ell sanitat de cors e de 

                                                 
a Aquest introït hauria d’aparéixer davant del capítol de la Nativitat de Jesucrist. Els capítols fins a la 

Nativitat pertanyen al temps litúrgic de la renovació (a excepció del de sant Longí, que està desplaçat); de 

la Nativitat fins a santa Paula, al temps de la reconciliació i la peregrinació (vid. «Pròlogo»). 
b La vida de sant Longí apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Gregori. 

Data de celebrció: 15 de març en Occident. El sant està construït a partir de Jn 19, 34 i Mt. 27, 54. Sant Longí 

es representa amb la llança amb la qual travessà el costat de Crist. 

L 
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ànima». Per què, de continent, lo pretor féu degollar sant Longí e, quant ho hac fet, lo 

pretor se lençà en terra de genollons22 davant lo cors de sanct23 Longí. E, plorant 35 

humilment, demanà perdó a Jesuchrist dels defalliments seus e conech que havia errat 

e, per penitència24 de Déu e per la justícia, havia perduda la vista. Ab25 gran contrició 

de cor stigué aquí alguns dies e, per mèrits de sanct26 Longí, lo pretor rebé sanitat de 

son cors e recobrà la lum dels ulls.27 E, puys, trobam que visqué bonament e sancta28 en 

bones obres e, axí, finí lo pretor sa obra en bona vida. 40 

                                                 
1 qui: que I2 

2 qual: qusl I1 

3 l’adveniment de Jesuchrist fins a la Nativitat sua: advent fins a Nadal I2 

4 qui: que I2 

5 dins: en I2 

6 Nativitat de Hiesucrist: Nadal I2 

7 Dit... pròlech: tot aquest fragment el situa LA entre els capítols de sant Tomàs i de la Nativitat de Crist, 

que és on cal situar-lo. 
8 DE LA VIDA DE SANCT LONGÍ: DE SANT LONGÍ I2 
9 ell: om. I2 

10 véu ell: ell veu I2 
11 ab lança: de I2 
12 li avallava: devalla per la lança I2 
13 ell tocant: tocant ne ell I2 
14 véu: vehe I2 
15 se n’anà: anassen I2 
16 per: e per I2 
17 que: qui I2 
18 gens: om. I2 
19 especejar: especiar I1 

20 <e> Longí: sant longi I2 
21 veure: veure n[e] tornar[as] [en ton?] I2 (de difícil lectura per l’estat del foli) 
22 se lançà en terra de genollons: se prostra per terra I2 
23 sanct: sant I2 

24 penitència: punicio I2 
25 Ab: e ab I2 
26 sanct: sant I2 
27 lum dels ulls: vista I2 
28 sancta: santa I2 
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[IV] LA VIDA DE SANCTA BÀRBARAa[XIIb] 

n lo temps de Maxèncio emperador,b era un honrat hom en la ciutat per nom 
Nichomèdia, de noble generació procreat e en béns temporals era molt rich, e 

havia nom Discor.1 E havia una filla molt bellíssima que havia nom Bàrbara e lo pare 
d’ella amava-la molt per ço com era molt bellíssima de cors e speciosa de persona. E, 5 
per sa bellesa, posà-la en una torra molt alta, la qual havia feta edificar a ella, que 
no<s>2 fos vista per algun hom, mas sancta Bàrbara era molt enginyosa e en joventut se 
abstenia de vans e mals pençaments e la sua pensa totstemps3 era en coses divinals e 
celestials.  

E, per sort, una vegada entrà en lo temple, veent4 les ýdoles, dix a sos parents: 10 
«Què volen dir aquestes semblances de hòmens?». Respongueren los parents: «Calla! 
No són semblances de hòmens, mas són semblances dels déus e volen ésser adorats per 
coses que no·s saben e per coses que no·s vehen». E dix sancta Bàrbara: «Són stats5 
hòmens los quals ara adoram?». Respongueren que sí. Aprés, sancta Bàrbara replicava, 
pensant de nit e de dia callant, e dehia en si mateixa: «Si són stats hòmens nostres déus, 15 
són nats e morts com a hòmens; mas, si fossen déus, no foren nats ni morts, car la 
deïtat, a mon parer, no ha començament ne fi. E l’ome té lo6 principi de la terra, per ço 
és la sua matèria terra, car, si l’ome és de la terra e l’ome és déu, per ço és alguna cosa 
que és stat primer de l’home e ço és son principi. E, axí, més rahonablement poríem dir 
que la terra seria déu, mas la terra no és de si mateix ni lo cel no és de si mateix ni 20 
l’ayre no és de si mateix ni l’aygua no és de si mateixa, dels quals [XIIc] elements és fet 
l’ome, mas creatures són, per ço és necessari que hagen un creador». Guarda quanta 
saviesa era en tal infanta donzella, axí que era donada en studiar les arts liberals, en les 
quals studiava molt altament, mas mancava-li la conexença del Déu vertader e les 
ýdoles vanes avorria secretament. E, axí com ella havia vist que s’eren agenollats a les 25 
ýdoles, ço és, a les ymages de fusta o de pedra e a les obres que són fetes per les mans 
dels hòmens, e los hòmens per natural rahó tenen sentiment e se agenollen e adoren les 
coses que no tenen sentiment e són mudes, molt fort los reptava en son enteniment, 
havent aquella pensa divinal de si mateixa per ordenació7 de Déu.  

E vengué fama de gran laor en Nicomèdia dient ésser vengut un home 30 
sapientíssim en Alexandria per nom Orígenesc e que la fructuositat d’él havia omplida8 
tota la terra, lo qual, per la sua saviesa, dona a conéxer la vera deïtat e confon la vanitat 
de les ýdoles. Oint aquestes coses, sancta Bàrbara alegrave’s molt secretament en son 
cor e començà a pensar en quina manera poria parlar ab aquest Orígenes, home tant 
savi ple9 de deïtat. E lo pare de sancta10 Bàrbara era home11 noble e de gran poder e, per 35 
                                                
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Bàrbara en la LA. Data de celebració: 4 de desembre. No hi 
ha cap prova històrica de la seua existència. Santa Bàrbara es representa acompanyada d’una torre. 
b Maxenci, emperador del 306 al 312. Aquest emperador és posterior al martiri de santa Bàrbara, que es 
pensa que visqué en el segle III, potser fa referència a Maximí, emperador romà del 235 al 238. 
c Orígenes (183/86-253), considerat un dels majors pensadors i escriptors cristians de l’època patrística.  

E 
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ço, no li revelava sancta12 Bàrbara lo seu misteri. E, axí com sancta13 Bàrbara no havia 
negú14 qui hagués cura de sos fets, ço és, de la deïtat, tornà-sse’n en son consell e 
scrigué una letra al sapientíssim Orígenes com poria publicar lo seu secret. E diu la 
letra axí:  

«Al molt il·luminat e noble de sciència nomenat Orígenes, en Alexandria, 40 
Bàrbara, en Nicomèdia, la tua serventa. Per honor e laor del meu desig, yo só 
informada que vós sou lo il·luminador e demostrador de la vera deï[XIId]tat, lo primer 
coneximent del meu enteniment. De tot cor desijava15 saber com poria venir en la 
notícia del ver Déu e he conegut que neguna deïtat pot ésser en les ýdoles ne ymages 
de fusta o de pedra que per humana art són fetes e, encara, que no tenen nenguna16 45 
sensibilitat ne tenen poder de parlar ne oir, axí que he conegut que són déus falsos. Ne 
tampoch los hòmens no poden ésser déus per ço que l’ome té principi e fi. E, abans que 
fos lo temps, era Déu e per ço may podia creure que fossen déus los quals conexia ésser 
hòmens mortals. En molts moviments só venguda que, sens dupte, pensava que no 
poria conéxer déu vertader, qui sol totes coses ha fetes, lo qual tostemps amava molt e 50 
a ell yo·m17 comanava e18 del qual só lo19 que só, o lo seny me falta. Yo sent que del seu 
sperit só animada e may lexaré de demanar fins que vingua20 en vertadera conexença 
d’ell. E, per ço, per la gran fama que corre, só molt tocada e conguoxada, pare honrat, e 
he posat lo meu enteniment per conéxer lo sol déu, la qual conexença en vós és molt 
clara. E, per ço, si és axí com la fama vostra demostra, supplich e offir les mies 55 
oracions21 que·m vullau descobrir la tenebrositat de la mia ignoràntia22 e los duptes de 
les confusions de la tua serventa levar e il·luminar-la del sol de justícia e del lum de 
discreció. Desig tinch de conéxer lo déu qui ha creades les coses visibles e invisibles e, 
axí, segurament ell és lo sol déu, axí23 com he ja demonstrat».24  

E, axí com trametia la epístola en Alexandria al sapientíssim Orígenes, prevere25 60 
qui era en les parts de Àffrica, cap de aquella regió, molt era26 distant de Nicomèdia e 
sancta27 Bàrbara havia gran pahor que les letres no venguessen28 en les mans del 
sapientíssim Orígenes, començava a plorar, [XIIIa] pregant Déu ver, dient: «O, Senyor, 
guarda lo meu servent, lo qual yo he tramès, e que la mort ne a mi ni29 a ell venga fins 
que sia vengut30 ab la resposta!». E, axí, unes e altres oracions molt devotes31 fahia, tant 65 
quant bastava lo seu saber.  

E lo correu, entrant en Alexandria, trobà lo mestre Orígenes en lo palau nomenat 
Mammee,a de la mare de Alexandre emperador,b on stava occupat en mostrar e 
doctrinar32 la sancta fe cathòlica. E, oint les noves del correu qui era vengut de sancta33 
Bàrbara, rebia gran consolació e plaer34 en les letres de sancta Bàrbara35 e les prengué en 70 
ses mans36 loant Déu, lo qual és37 stat despertador de tal sement e qui tals coses obra. E, 
tantost, lo doctor prestantíssim se met en orde e ordenà, per lo desig de sancta38 
Bàrbara, en tal manera:  
                                                
a Realment és la mare, que es diu Mammee, i no el palau. 
b Alexandre Sever, emperador romà del 222 al 235. 
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«Lo indigne prevere del vertader Déu, Orígenes, tant quant possible és yo só lo 
demonstrador d’él. E, encara regint en Alexandria la fe crestiana, a Bàrbara, de la gent 75 
de Barbaria, e als fills de adopció en Jesucrist, vertadera salut. Axí com has scrit que 
desiges saber què és lo ver Déu, deus saber que és un ver Déu en substància e tres en 
persones, ço és a saber, lo Pare e lo Fill e lo Spirit Sanct.39 E qualsevol persona qui40 creu 
açò té tot lo41 que ha mester per venir en la cognició del ver Déu, mas és necessari que 
açò tu entengues e, quant açò entendràs, que fermament ho creguas.42 E, si·t manca 80 
nenguna43 altra cosa quant a ton complit desig, demane-u al legat, qui t’instruirà en la 
vertadera fe cathòlica e los libres que ell porta ell a tu legirà. E no hajes dupte que 
d’aquí avant sies donada a molts turments per lo nom de Jesucrist. Diu Jesucrist per 
sant Luch, en lo IX44 capítol: “El qui perdrà la sua ànima en aquest món [XIIIb] per amor 
mia en la vida eterna guarda aquella”».a  85 

Orígenes trameté un de sos dexebles ab lo correu a sancta Bàrbara, qui havia nom 
Valentí e era prevere. E lo correu de sancta45 Bàrbara entrà primer per a comptar-li com 
venia lo sanct prevere Valentí e féu-lo star davant la cambra de sancta Bàrbara mirant e 
dient a la donzella si cosa seria convenient que entràs. E, aprés, sancta Bàrbara féu 
entrar l’ome sanct, lo qual, entrant, saludà a sancta Bàrbara en nom de Hiesuchrist. E 90 
ella, levant e inclinant-se, glorificà e magnificà46 lo nom de Déu e l’ome sanct. E, 
entretant, vench lo pare de sancta Bàrbara, visitant-la, mirant l’ome de Déu stranyer,47 
lo qual no conexia, congoxat dix: «Qui és l’ome aquell e per què és ací?». Respòs lo 
alexandrí:48 «Yo só en l’art de medicina molt sabut e tench un mestre en Alexandria qui 
sana les persones sobremanera de natura, e encara cura e salva les ànimes». Oint açò lo 95 
pare, se’n partí e consentí49 que parlassen ensemps e, axí, lo prevere Valentí e sancta 
Bàrbara parlaren molt entre ells e recomptaren los misteris de Déu. E, legint la epístola, 
la qual portà lo correu, lo que no era bé clar en la epístola demanava sancta Bàrbara 
diligentment al dit prevere, axí que lo prevere la informava complidament del desig e 
pler50 seu. E, axí, sancta Bàrbara hac conegut que lo Pare e lo Fill e lo Spirit Sanct51 és un 100 
Déu; e en quina manera lo Fill de Déu és tramès per lo Pare; e, per la suscepció de 
humana natura, l’à liurat a mort per lo humanal linatge; e, per lo sanct baptisme seu, 
ha rentat los peccats dels hòmens. E, axí, sancta Bàrbara, desijosa de la gràcia del 
baptisme e del prevere Valen[XIIIc]tí, lo qual Orígenes havia tramès, se féu batejar. E, 
axí, stant en la torra on acostumava de star per tostemps, les coses divinals que són en 105 
lo cel desijava saber e los libres los quals Orígenes li hac tramesos legia moltes vegades, 
axí que molt augmentava en la sciència de Déu, e açò sens mestre. 

E, axí mateix, se lig de sancta Bàrbara que era molt bella donzella, que los majors 
de la terra parlaven al pare que prengués marit, axí que lo pare seu va anar a santa 
Bàrbara en la torra on stava, consellant-li que·s casàs, e dix: «Filla mia, alguns senyors 110 
de la terra molt nobles te desigen per muller, veges que desliberes a fer d’açò». E sancta 
Bàrbara mirà al pare e dix ab gran ira: «No·m fasses fer açò, pare!».  
                                                
a Lc 9, 24. 



 38 

E, axí, lo pare se partí de sa filla e ordenà ab multitut de mestres de fer una torra 
ab dues finestres e·ls pagava tota l’obra entegrament. E, aprés, se’n va anar luny en 
terra stranya. E, axí, éssent acabada la torra, sancta Bàrbara vingué per mirar la obra 115 
feta e vehé solament que havien fetes dues finestres envers la tremuntana. E dix sancta 
Bàrbara als mestres: «Per què haveu fetes dues finestres?». Respongueren los mestres e 
digueren: «Lo vostre pare axí ho ha ordenat». Dix ella: «Feu-me una altra finestra». E 
respongueren: «Havem pahor que vostre pare serà malcontent contra nosaltres». Dix la 
serventa de Déu: «Feu-me una altra finestra per a52 mi, car yo contentaré a mon pare». 120 
E, axí, los mestres feren la finestra. E, aprés, sancta53 Bàrbara, passajant54 per la torra per 
contemplació, de ses mans pròpies féu una creu molt gentil en una pedra de marbre 
envers levant. E, aprés, pujà alt en la torra e vehé55 les ýdo[XIIId]les, les quals adorava 
son pare, e la gloriosa verge, per virtut de l’Spirit Sanct, scupia en les ýdoles e dix: 
«Semblant a vosalrtes sien fets aquells qui us han fetes e tots aquells qui confien en 125 
vosaltres».  

E, axí, acabada la obra, lo pare se’n tornà a la casa, mirant tres finestres en la obra, 
e56 dix als mestres: «Per què haveu fetes tres finestres?». Digueren los mestres: «La tua 
filla nos ho [ha] manat». Dix lo pare a la filla: «Per què has fetes fer tres finestres?». Dix 
sancta Bàrbara: «Mon pare, bé he fet, car tres finestres il·luminen totalment l’ome». E, 130 
aprés, la prengué lo pare e la mes baix en una cambra e dix: «En quina manera 
il·luminen tres finestres més que dues?». E respongué sancta57 Bàrbara: «Tres són que58 
il·luminen tot lo món e ordenen lo cós59 de les steles, so és, Pare e Fill e Spirit Sanct, e 
los tres són un ésser». Lo pare, oint açò, prengué gran ira e pres la spasa per matar-la e 
la gloriosa verge orava a Déu, axí que s’obrí la muralla e passà sancta Bàrbara fugint 135 
per una montanya on pasturaven los pastors les ovelles, los quals consideraven que la 
gloriosa Bàrbara fugia per lo mur davant la cara de son pare. E lo pare, corrent per la 
montanya cercant la sua filla, vench als pastors, demanant-los si haurien vista la sua 
filla: la60 un considerava la furor del pare, jurà que may l’avia vista; e l’altre ab lo dit le61 
y mostrà. E la gloriosa verge, considerant açò, donà la maledició al pastor e, tantost, 140 
tornà e·s convertí en una columna de marbre et totes les ovelles tornaren lagostes. E, 
aprés, lo pare, trobant-la, ab gran furor la baté e, prenent-la per los cabells, rossegà-la e 
ab cadenes e claus la enclogué en manera que negú no y obrís [XIIIIa] e posà-li guardes 
fins que u hagués publicat al jutge Marciano.  

Oint lo jutge açò, manà que li presentassen la gloriosa Bàrbara e, mirant lo jutge 145 
la gran bellesa de sancta Bàrbara, dix: «Hages pietat de tu mateixa e sacrifica a les 
ýdoles, si no, a cruels turments seràs liurada». Dix sancta62 Bàrbara: «Yo no sacrificaré 
sinó al meu Déu Hiesucrist, qui ha fet lo cel e la terra, la mar e totes les coses que en ells 
són. Dels dimonis teus diu lo profeta en lo psalm CXIII: “Os habent et non loquentur, 
oculos habent et non videbunt”, etc.;a ço és: “Boca tenen e no parlen, ulls han e no vehen”. 150 
Axí mateix són aquells qui·ls fa ne tots aquells qui confien en ells». Axí que lo jutge 
                                                
a Sal 115, 5. 
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prengué gran fúria e manà despullar-la e, ab nervis e asots fets de pell de bou, sens 
misericòrdia fos batuda en manera que tot lo cors de la gloriosa Bàrbara era ple de 
sanch. E, aprés, manà que fos mesa en lo carçre63 per pendre consell en quina manera la 
matarien.  155 

E en la mijanit, vench una gran claredat en lo carçre del cel e cobria-la tota, en la 
qual claredat parlava nostre Senyor Jesuchrist, e apparegué a ella e guarí-la de totes ses 
nafres, dient: «Esforce’t, filla, gran goig serà en lo cel e en la terra sobre la passió tua. E, 
per ço, no t’spantes de les menasses que·t fa lo tiran, yo só ab tu e·t levaré de totes les 
tues penes e congoxes que·t fan». E, tantost, li desparegué la dita claror. E lo matí lo 160 
pretor manà que le64 y portassen davant e dix lo tiran: «Mira com te volen les ýdoles 
que t’han sanades les tues naffres». Dix sancta65 Bàrbara: «Com daran remey a les mies 
naffres si a si matexes no basten dar66 negun remey? Ell qui ha curada a mi és 
Jesuchrist, Fill de Déu viu, lo qual [XIIIIb] tu no pots veure per ço que lo diable ha 
endurit lo teu cor».  165 

Aprés, lo pretor, axí com un leó furiós, bramava e manà que ajustassen lànties e 
falles ardents als seus costats e ab un martell lo cap li trencassen. La gloriosa Bàrbara, 
mirant en lo cel, dix: «O, Senyor Hiesuchrist, ara has conegudes quines passions yo pas 
per amor de tu, no·m desempàs,67 per la tua misericòrdia!». E, aprés, lo pretor manà 
que li levassen les sues mamelles, lavors ella mirà envers lo cel e dix: «Senyor, no 170 
partesques la tua cara de mi ne tolgues de mi lo teu Sanct Sperit!». E, com ella hagués 
fortment sostenguts los turments, manà que la batessen tota nua per tota la ciutat e la 
gloriosa màrtyr de nostre Senyor Déu Jesucrist mirà en lo cel e dix: «Senyor Déu, qui 
obres lo cels dels núvols, siau-me ajudador e protector e cobriu lo meu cors, que los 
ulls dels barons malvats no·m vegen». Dient açò la verge sancta, davallà68 l’àngel del 175 
cel e cobrí-la ab una stola blanqua e sanà tot lo seu cors. E, com veessen açò los barons, 
que no la poguessen veure, menaren-la al pretor e, veent açò lo pretor, maravellà-sse’n 
molt fortment e plorà de ira e dolor que n’havia. E manà a dotze barons que la 
lapidassen e vench lamp del cel qui·ls matà tots dotze barons. Mirant açò lo pretor, 
manà que la matassen ab una spasa.  180 

E lo pare malvat, en Discor,69 tornant ple de furor, pres-la del pretor e menà-la en 
un mont. E sancta70 Bàrbara glorificava nostre Senyor Déu alegrament perquè sperava 
rebre lo preu de la sua sagrada passió e, axí com era pujada al mont, fahia71 oració a 
nostre Senyor e dix: «Senyor Hiesuchrist, al qual totes coses obeexen, dóna’m aquesta 
grà[XIIIIc]cia, que tota persona que coman72 a mi e lo meu nom invocarà ab devoció no·t 185 
recordes de sos peccats, mas hages-li pietat, que aquell dia no puga morir per lamp ni 
per neguna mort, sinó confessat e combreguat». E, com hagués complida la oració, 
vench l’àngel del cel e dix-li: «O, Bàrbara, benaventurada verge! La tua oració és oÿda 
davant Déu, que tota persona qui·s comanarà a tu serà oït de Déu per tu». Fet açò, lo 
pare vench e degollà-la ab les sues mans pròpries. Aprés, lo pare davallant73 del mont, 190 
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vench foch del cel qui·l cremà de tot en manera que no y romàs ossa ni carn ni cendra 
ni senyal d’él. 

En aquell temps era un noble compte en la província de Saxònia qui tenia pres un 
enemich seu en la presó e manà a sos servents que no li donassen a menjar ni beure e 
que morís de fam. E, stant axí cert temps, sens menjar ni beure, plorava demanant al 195 
carcerller que li donàs un poch de pa en reverència de sancta Bàrbara, que no morís de 
fam, e lo carceller no·s curava de sos crits ni plors. E stech axí un altre poch de temps, 
que pensava lo carceller que ja fos mort, e pregava al senyor que donàs licència que·l 
poguessen traure abans que pudís e lo senyor donà licència que·l traguessen. Aprés, 
meteren una corda al coll del presoner e tragueren-lo del carçre e lançaren-lo en terra e, 200 
tantost, éssent en terra, ell se levà denpeus,74 axí que tots los qui staven presents, veent 
açò, fugiren tots. E ell cridà dient: «Senyors, no us cal fugir, mes75 veniu ací per amor de 
Déu e ajustau-vos». E ells vengueren tots e demanaren: «Com és açò que encara tens 
vida?». Respòs76 e dix: «Sancta77 Bàrbara me ha guardat en totes les mies congoxes e, 
quant me lançaren en [XIIIId] terra, sancta78 Bàrbara me fahia79 per la sua gràcia lavar e, 205 
encara, ab les sues mans me alçava. E no puch morir si no que sia confessat e 
combreguat e peroliat». Demanà lo senyor compte: «Com has merescut haver tal 
gràcia?». Respòs e dix: «Per dejunis e oracions que li he fetes cascun any colent la sua 
festa e, per aquest servici,80 me ha guardat e preservat81 la gloriosa Bàrbara».82 E, aprés, 
confessà e combreguà e, tantost, sumit lo cors de nostre Senyor Jesuchrist, morí. 210 

En temps del magnífich rey Adolfí, rey de Roma,a un compte era tramés en 
lavant per ésser governador de certa terra per manament del rey. E, passat un poch de 
temps, un servent83 del qui era fill de un gran cavaller e noble84 era accusat que havia 
desonrada una donzella e, per ço, era mes en lo carçre, per pensar ab los nobles e 
ciutadans de la ciutat quina sentència li darien. Venint la hora per donar la dita 215 
sentència, demanà lo jove ab molta devoció que li donassen temps per confessar e, axí, 
li feren venir un confessor, lo qual confessor, oynt que lo jove era innocent del peccat 
que li posaven, dix al jove: «Vota a sancta85 Bàrbara que abans que entres en ta casa que 
cercaràs lo cors de sancta Bàrbara e que li faràs tostemps honors e oracions, axí que 
vota fer tot açò». Aprés, la dona clamà justícia al jutge e lo jove fou mes en la cort e lo 220 
jutge manà legir la sentència. E era allí un home romeu mal vestit e molt pobre que 
may l’avien vist ni conegut, e dix al jove: «Pregua al jutge que yo sia rahonador per tu». 
E lo jutge consentí açò. Aprés, tothom venia per oyr e mirar ço que diria lo romeu 
pobre e mesquí. E lo romeu començà a rahonar tals paraules en manera86 que tothom 
dix que la sentèn[XVa]cia no era justament donada, axí que la sentència fou revocada 225 
per les rahons que eren exides de tal hom, que no eren naturals, ans sobre natura, que 
negun doctor ni home no y podia resistir ni dir lo contrari. E lo jove, oynt açò, dels 
grans goigs que n’havia, queya87 en terra. E los jutges, ab gran fúria, ells en persona lo 

                                                
a Potser es refereix a Adolf I, rei de Germània i de Romans del 1292 al 1298. Açò donaria una data post quem 
a aquest capítol afegit al santoral que arreplega el llegendari de Voragine. 
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volien88 degollar e meteren les mans en son coll per matar-lo.89 E los parents e amichs, 
veent açò,90 desesperadament ploraven e cridaven,91 no pensaven92 sinó que era mort. 230 
E, lavors,93 lo confessor, oynt lo cars,94 dix als amichs seus: «Senyors, may vos deveu 
desesperar dels beneficis de sancta Bàrbara, yo só cert que viu és e no té negun mal en 
sa persona». E, axí, vengueren lo pare e los amichs,95 pensant que fos degollat per mans 
del jutge e, per gràcia de Déu, no trobaren neguna96 naffra ni lesió97 en lo coll del jove e, 
axí,98 los parents se alegraven99 molt dels miracles e beneficis100 que rebuts101 havien de 235 
sancta102 Bàrbara gloriosa. Aprés,103 lo jove restà en servey de sancta104 Bàrbara, 
complint lo vot, donant laor e gràcies a la sancta gloriosa105 fins a la fi de la sua vida. 

                                                
1 Discor: dioscorus I2 

2 no<·s>: no I2 
3 totstemps: tostemps I2 
4 veent: e veent I2 
5 stats: stas I1 
6 lo: om. I2 
7 ordenació: ordinació I2 
8 omplida: vmplida I2 
9 ple: e ple I2 

10 sancta: santa I2 
11 home: hom I2 
12 sancta: santa I2 
13 sancta: santa I2 
14 negú: negun I2 
15 desijava: desijs va I1 
16 nenguna: neguna I2 
17 yo·m: me I2 
18 e: om. I2 
19 lo: la I2 
20 vingua: vengua I2 
21 e offir les mies oracions: om. I2 
22 ignoràntia: ignorancia I2 
23 axí: om. I2 
24 demonstrat: demostrat I2 
25 prevere: om. I2 
26 era: om. I2 
27 sancta: santa I2 
28 venguessen: vinguessen I2 
29 ni: ne I2 
30 que sia vengut: sia tornat I2 
31 unes e altres oracions molt devotes: devotes oracions I2 
32 e doctrinar: om. I2 
33 sancta: santa I2 
34 e plaer: om. I2 
35 en les letres de sancta Bàrbara: en les sues letres I2 
36 e les prengué en ses mans: om. I2 
37 és: era I2 
38 sancta: santa I2 
39 lo Spirit Sanct: lesperit sant I2 
40 qui: que I2 
41 lo: ço I2 
42 creguas: cregu[es] I2 
43 nenguna: neguna I2 
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44 Diu Jesucrist per sant Luch, en lo IX: car diu ell ma[teix] jesu crist en levangeli de sant luch en lo nové I2 

45 sancta: santa I2 
46 magnificà: manifica I2 
47 stranyer: strany I2 
48 alexandrí: valenti I2 
49 consentí: consent: I1 

50 pler: paler (plaer) I2  
51 Sanct: sant I2 
52 a: om. I2 

53 sancta: santa I2 
54 passajant: passeiant I2 
55 vehé: veu I2 
56 e: om. I2 
57 sancta: sanct I1 santa I2 

58 que: qui I2 
59 cos: curs I2 

60 la: el I2 
61 le: la I2 
62 sancta: santa I2 
63 carçre: carçer I2 
64 le: la I2 

65 sancta: santa I2 

66 dar: car I1 

67 desempàs: desempares I2 
68 davallà: devallà I2 
69 Discor: discorus I2 
70 sancta: santa I2 
71 fahia: feya I2 
72 coman: comanara I2 
73 davallant: devallant I2 
74 denpeus: de peus I2 

75 mes: mas I2 
76 Respòs: E ell respos I2 
77 Sancta: Santa I2 
78 sancta: santa I2 
79 fahia: feya I2 
80 servici: servey I2 
81 guardat e preservat: preservat e guardat I2 
82 Bàrbara: santa barbara I2 
83 servent: servant I2 
84 e noble: om. I2 
85 sancta: santa I2 
86 en manera: om. I2 
87 queya: cahia I2 
88 volien: volgueren I2 
89 matar-lo: matat lo I1 

90 veent açò: om. I2 
91 desesperadament ploraven e cridaven: plorauen desesperadament I2 
92 pensaven: pensavem I1 pensant I2 

93 lavors: om. I2 
94 cars: cas I2 
95 lo pare e los amichs: los parents I2 
96 neguna: [al]guna I2 
97 ni lesió: om. I2 
98 axí: axis I2 
99 los parents se alegraven: alegraren I2 
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100 dels miracles e beneficis: del benefici I2 
101 rebuts: rebut I2 
102 sancta: santa I2 
103 Aprés: E I2 
104 sancta: santa I2 
105 complint lo vot, donant laor e gràcies a la sancta gloriosa: donant li laors e gracies I2 
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[V] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 NICHOLAUa 

Nicholau2 vol dir:3 a nichos, que vol dir ‘victòria’, elchos,4 que vol dir ‘poble’, d’on és dit 

Nicholau quasi ‘victòria del poble’, ço és, dels peccats, qui són molts e vills. O pot ésser 

entés ‘victòria de poble’, car a molt poble mostra victòria e vida de doctrina perquè 

poguessen véncer5 los vicis e los peccats. D’on és dit Nicholau a nichos quod est ‘victòria’ 5 

e laor <e laors>, quasi ‘vencedor de poble’.6b Car sanct Nicholau ha[XVb]gué en si 

aquelles coses que fan resplendor7 e bellesa, car, segons que8 diu sanct Ambròs, la 

paraula de Déu neteja hom e neteja sancts9 pensaments e bones obres netejen10 hom.c La 

legenda de sanct11 Nicholau scriviren alguns sancts12 hòmens argòlichs e, segons diu 

Ysodorus, Argos és ciutat de Grècia, per què los grechs són apellats argòlichs. En altre 10 

loch és scrit que Metòdius13 patriarcha scriví la legenda de sanct14 Nicholau en grech, la 

qual Johan Damast15 transportà en latí. 

DE LA VIDA DE SANCT16 NICHOLAU17 

ant Nicholau fonch ciutadà de la ciutat de Paterad e hagué de richs e de sancts18 

parents. E lo seu pare havia nom Epiphanus e la sua mare havia nom Johana e, 15 

com son pare e sa mare l’aguessen engenrat en lo primer temps de la lur joventut, 

d’aquí avant visqueren castament e en continència. E sanct19 Nicholau, lo primer20 dia 

que fonch batejat, estigué dret en la concha. E mamava solament una vegada lo 

dimecres [XVc] e altra21 lo divendres. E, despuys que sanct22 Nicholau fonch crescut, en 

edat de joventut partí’s de seguir les carreres dels altres hòmens23 jóvens e anava 20 

volentés a les esglésies e entenia la sancta24 Scriptura maravellosament.  

Enaprés, com son pare e sa mare foren morts, pensà’s e ymaginà’s en qual 

manera la gran riquesa que li era romasa pogués partir a honor de Déu e no a glòria del 

món. En aquell temps de sanct25 Nicholau, havia un vehý qui era molt noble hom e 

aquell havia tres filles vèrgens e, per gran pobresa que sofferia, volia dar les26 filles a 25 

peccat e, de aquell guany, que visquessen tots, la qual cosa, com sant Nicholau ho 

sabé,27 maravellà’s molt e pres-li’n28 pietat. E prengué un pom d’or e embolicà’l en un 

drap e anà-sse’n a la casa d’aquell hom vell e, de nit amagadament, gità lo pom de l’or 

en la casa de aquell hom vell per la finestra de la casa29 e, puys, partí’s de aquí. 

L’endemà matí,30 com se levà31 l’ome qui havia les tres filles, trobà lo dit32 pom de or e 30 

féu33 gràcies a Déu e de aquell pom maridà la primera filla sua. E, aprés poch de temps, 

                                                 
a Data de celebració: 6 de desembre. Sant Nicolau visqué al segle IV i fou bisbe de Mira. Les seues relíquies 
foren traslladades a Bari en l’any 1087. Es representa vestit de bisbe i amb tres bosses amb diners, amb tres 
xiquets dins d’una tina o amb una àncora. 
b «a nichos quod est victoria et laus quasi victoriosa laus» (LA 38, 4). 
c «mundat sermo diuinis, mundat uero confessio, mundat sancta cogitatio, mundat bona operatio» (LA 38, 
7); és a dir: ‘la paraula de Déu purifica, la vertadera confessió purifica, la santa meditació purifica, la bona 
obra purifica’. 
d Patara, població de Lícia, al sud-oest de l’Àsia Menor. 

S 
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sanct34 Nicholau lançà altre pom de or en la casa del dit hom e, quant lo bon hom35 

l’agué trobat, féu-ne gràcies a nostre Senyor e maridà’n la segona filla. E desliberà de 

aquí avant vel·làs36 totes nits per ço que sabés qui era aquell que37 axí·l socorria a la sua 

pobresa.38 Enaprés poch de temps, sanct39 Nicholau gità altre pom de or pus gros que·ls 35 

altres en la40 casa del dit bon hom e, al colp del pom, aquell bon home41 se despertà e 

començà de encalçar e seguir sant Nicholau, qui fugia, e cridà’l axí: «Atura’t e no fuges 

que·t puxa42 veure e43 conéxer!». E, axí, l’encalçà tant que l’atés e conegué que era 

sanct44 Nicholau. E, de [XVd] continent, gità’s als peus de sanct45 Nicholau e volgué-li 

besar los peus e sanct46 Nicholau no u volgué, ans li féu prometre que en nengun 40 

temps, mentre que ell visqués, no u manifestàs. 

Enaprés, quant lo bisbe de la ciutat de Mirreaa fonch mort, ajustaren-se en aquella 

ciutat molts bisbes per elegir bisbe e entre aquells bisbes n’i havia un de gran 

autoritat,47 al qual tots los altres havien donat lur poder de elegir bisbe. E, com aquell 

hagués amonestats48 tots los altres que dejunassen e que stiguessen en oració, en 45 

aquella nit hoý una veu que li dix que de bon matí que stigués a la porta de la església 

e aquell que ell veuria primer49 venir a la església, que50 hagués nom Nicholau, que 

aquell elegís e consegràs en51 bisbe en aquella església. Per què lo bisbe, com hoý 

aquesta paraula, revelà-la als altres bisbes e amonestà’ls que tots52 stiguessen en oració 

e ell speraria a les portes de la església sperant lo miracle que Déus53 li havia fet. E en la 50 

hora de matines sanct54 Nicholau vengué a la església primer que tots los altres, axí 

com aquell qui era tramés primer per voluntat de nostre Senyor. E, quant lo bisbe lo 

véu, anà’l prendre55 e demanà-li com havia nom. E sanct56 Nicholau, axí com a hom57 

simple e ple de tota bondat, ab lo cap inclinat respòs e dix: «Jo he nom Nicholau, 

servent vostre». E, encontinent, prengueren-lo tots los bisbes e, mal son grat, posaren-55 

lo en la cadira bisbal. E sant Nicholau, enaprés totahora, hagué en si la humilitat que58 

primerament havia e lo nodriment e bones costumes e stava en oracions e affligia son 

cors per dejunis e fugia e esquivava de si companyes59 de dones e era humil en rebre 

tots aquells qui a ell venien e fort en [XVIa] bon parlar e en castiguar e alegre en 

amonestar.  60 

Trobam en scrit que sanct60 Nicholau fonch una vegada en lo Concili de Nicea.b  

E un dia, com molts haguessen mal temps en la mar, axí que la nau era en perill, 

<e> plorant feren oració en aquesta manera: «Sanct61 Nicholau, servent de Déu, 

mostra’ns ara si són veres aquelles coses que de tu havem oïdes». E, de continent, en 

semblança de sanct Nicholau apparegué’ls un hom en la nau e dix-los: «Demanat 65 

m’aveu, veus-me ací». E aquell ajudà’ls a governar les entenes62 e les cordes e los altres 

armaments e, de continent, cessà tot lo mal temps. E, com aquells fossen desliurats del 

temps e fossen venguts al port, anaren a la església d’on sanct Nicholau era bisbe e, 

                                                 
a Mira, antiga població de Lícia. 
b Primer concili ecumènic (325), convocat per l’emperador Constantí I i ratificat pel papa Silvestre I, la 
finalitat del qual era combatre l’arianisme. 
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com foren aquí, conegueren sanct63 Nicholau sens que hom no·l los mostràs, e ells no 

l’havien vist en negun temps. E recomptaren com los era pres e ell dix-los que·ll 70 

miracle que Déu los havia fet era stat per la gran fe que havien haguda en Hiesucrist e 

que no era stat per mèrits de sanct64 Nicholau. 

En aquell temps que sanct Nicholau vivia era gran fam e gran carestia en aquella 

província, entant que les gents no havien res que menjassen. E, com moltes naus fossen 

vengudes al port, digueren-ho a sanct Nicholau e ell, de continent, anà-sse’n al port e 75 

demanà e preguà als mariners de les naus que almenys per cascuna nau donassen C 

muygs a ops dels mesquins, qui sofferien gran fam. E aquells mariners respongueren-

li: «Pare sanct, no·t podem donar del forment, car ab mesura lo rebem en Alexandria e 

a65 mesura l’avem a tornar e metre als graners de l’emperador». E sanct Nicholau 

respòs: «Sus, barons! Feu ço [XVIb] que yo us dich e promet-vos en veritat de Déu que 80 

vosaltres no trobareu res menys del forment quant lo tornareu al major66 de 

l’emperador». E, aprés açò, los mariners donaren-li67 del forment aytant68 com ne havia 

demanat e, tantes mesures com ne havien rebudes en Alexandria, tantes ne reteren al 

batle69 de l’emperador e no trobaren res menys. E, quant los mariners veren açò, 

recomptaren lo miracle que Déu los havia fet per sanct Nicholau e feren grans gràcies e 85 

laors a nostre Senyor Déu. Mas, sanct70 Nicholau partí lo forment que hagué dels71 

mariners a cascun hom de la terra72 segons que mester havia, axí que per miracle de 

Déu aquell forment bastà per dos anys73 a ops de les gents, e encara que·ls bastà per 

sembrar. 

Com en aquell temps abans de sanct74 Nicholau aquella terra colgués e adoràs los 90 

déus de les ýdoles, lo poble de aquella terra, davant totes les altres ýdoles, colia e 

adorava la ýdola de la mala deessa na75 Diana en tal manera que, encara en lo temps 

que vengué sanct Nicholau, molts lauradors de aquella terra colien e adoraven aquella 

maleÿta ýdola. E, sots un arbre que havien appropriat a aquella na76 Diana, staven 

algunes coses a honor d’aquella ýdola, segons que havien acostumat los gentils. E 95 

sanct77 Nicholau, en son temps, gità d’aquella terra aquelles costumes que lo poble 

havia acostumades que feyen sots aquell arbre, lo qual sanct78 Nicholau féu tallar. Per 

què lo diable, l’antich enemich, fonch irat contra79 sanct Nicholau e compòs un oli 

mediacom,a lo qual l’oli ha natura que crema sobre aygua e sobre pedres. E, aprés, 

mudà’s en for[XVIc]ma de orde de80 fembra e, en semblança d’aquella fembra, 100 

presentà’s e exí a carrera en la mar a alguns hòmens que venien navegant en la mar en 

una nau a sanct81 Nicholau. E dix axí en aquells: «Ab vosaltres volria anar yo a sanct 

Nicholau, mas no u puch fer ara, mas prech-vos que aquest oli porteu a la sua església 

e untau-ne les parets de la església en remembrança de mi». E, encontinent, liurà’ls l’oli 

e, puys, partí’s d’ells, que no·l82 veren. Enaxí que aquells hòmens qui anaven per la mar 105 

feren lur viatge e veren venir una nau que s’acostava a ells, en la qual  havia persones 

moltes e bones e honestes e, entre les quals, n’i havia un qui era semblant a sanct 
                                                 
a Genitiu plural grec de mêdiakós, per tant ‘oli de Mèdia’ (VSR II, 43, nota 14). 
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Nicholau. E aquell dix a aquells barons: «Què us ha donat aquella fembra o què us ha 

portat?». E aquells comptaren-li tot lo qui·ls era esdevengut e sanct83 Nicholau dix-los: 

«Aquella fembra que haveu vista és stada aquella mala na84 Diana e, per ço que cregau 110 

que yo dich veritat, gitau l’oli en la mar». E aquells gitaren-lo volenterosament e l’oli 

encengué’s sobre la mar e fonch gran foch e cremà molt longament contra natura. 

Enaprés, com aquests hagueren vists açò, arribaren ab la nau en aquella província on 

sanct Nicholau era bisbe e vengueren davant ell e digueren-li axí: «Senyor, tu est85 

aquell qui·ns appareguist en la mar e·ns desliurist de l’aguayt del diable». 115 

En aquell temps, com algunes gents se fossen levades contra l’emperi de Roma, 

l’emperador de Roma tramés contra aquells tres prínceps seus, qui havien nom 

Neporian e Hors e Opilion, e envià’ls per mar ab grans navilis. E, com aquells prínceps 

per mal temps fossen venguts al port adriàtich, hon era sanct Nicho[XVId]lau, ell 

convidà’ls que venguessen ab ell e preguà’ls86 que castigassen les sues gents de forces e 120 

de rapines, les quals usaven en les fires. E, dementre que sanct Nicholau era luny de la 

sua província ab aquells prínceps, lo consell d’aquella província, corrumput per diners, 

havia manat tolre lo cap a tres cavallers qui no havien culpa. E, com sanct87 Nicholau oí 

açò, preguà aquells tres prínceps que·l seguissen cuytadament en aquell loch on aquells 

tres cavallers devien perdre lo cap. E, quant fonch aquí sanct Nicholau, trobà los 125 

cavallers, qui ja staven agenollats ab la cara cuberta, e lo scapsador, qui ja stava sobre 

ells e esbrandia la spasa sobre los caps d’aquells. E, de continent, sanct Nicholau, 

mogut per caritat, anà contra aquell escapsador e tolgué-li la spasa de la mà e soltà los 

cavallers, qui88 no eren culpables de mort, e menà’ls-se’n ab si sans e segurs. E, de 

continent, anà-sse’n a la sala del consell qui·ls havia jutjats e, per força, obrí les portes, 130 

qui eren tancades. E, encontinent que ell fonch dins, lo consel89 exí-li a carrera e saludà 

a sanct Nicholau, mas sanct90 Nicholau stava indignat contra ell e no li volgué tornar 

les saluts e dix-li: «Enemich de Déu e prevaricador de ley, ab qual ardiment ne ab qual 

folia has guosat guardar la cara nostra, tu, qui es estat consentidor de tan gran peccat, 

car has condemnat aquests tres cavallers a mort per diners?». E, com sanct91 Nicholau 135 

hagués molt vil tengut aquel consel,92 a preguàries d’aquells tres prínceps reconsilià 

benignament aquell consel93 com se penedí. Enaprés, aquells tres prínceps demanaren 

benedictió de sanct94 Nicholau e, puys que sanct95 Ni[XVIIa]cholau los hagué beneÿts, 

tengueren son camí contra aquelles gents on l’emperador los trametia. E subjugaren 

aquelles gents a l’emperi de Roma sens batalla.  140 

Enaprés,96 tornaren-se’n en lur terra e l’emperador qui·ls rebé molt honradament, 

mas alguns hòmens honrats hac97 en aquella terra de l’emperador qui98 hagueren gran 

enveja de aquests tres prínceps, qui tan bé havien fets lurs affers. E preguaren al prefet 

de l’emperador e corromperen-lo per diners contra aquells tres prínceps: davant99 

l’emperador posaren que eren cayguts en crim de lesa majestat. E, quant l’emperador 145 

hac100 oït açò, fonch molt felló contra aquells tres prínceps e manà’ls pendre e metre en 

presó. E no hac101 cura de demanar si era ver o no açò de què eren accusats, ans manà 
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que en aquella nit fossen escapsats. E, quant aquells tres prínceps hagueren sabut per 

lo carceller que ells eren a mort jutjats, squinsaren-se les vestidures e meteren mans a 

plorar amargosament. Enaprés,102 a la103 un de aquells tres prínceps, qui havia nom 150 

Napurià, membrà-li de sanct Nicholau en qual manera havia desliurats los tres 

cavallers no culpables qui eren jutjats a mort e dix a sos companyons que demanassen 

merçè a sanct Nicholau. E, mentre que ells fahian104 oració, sanct Nicholau apparech en 

aquella nit a Costantí,105 l’emperador,a e dix-li: «Per què has presos a gran tort aquells 

prínceps? Ells has manats106 matar sens culpa. Leva’t tost e mana que sien desliurats e, 155 

si no ho fas, yo prech Déu que ell te dó e·t107 faça comoura108 una batalla en la qual 

muyres e que bèsties te mengen». Encontinent, l’emperador respòs e dix: «Qui es tu 

que109 en aquesta nit est110 entrat en mon palau e tant fort[XVIIb]ment guoses parlar?». 

Ell respòs: «Yo só Nicholau, bisbe de la ciutat de Nicea».111 E, aprés, apparegué a aquell 

prefet de l’emperador qui era corrumput per prechs e per diners e112 en visió 160 

spaordí’l113 fort e dix-li: «On est tu, perdut de seny e de bon cor? Com has guosat 

consentir ne accusar a mort aquells prínceps qui no són culpables? Leva’t tost e 

esforce’t que sien desliurats, que, si no ho fas, tu adés seràs mort e menjar-t’an vèrmens 

e ton alberch serà destroït». E lo prefet respòs a sanct Nicholau: «Qui est tu qui tant 

fortment me guoses menassar?». E ell dix-li: «Sàpies que yo só Nicholau, bisbe de la 165 

ciutat de Nicea».114 E en açò l’emperador e lo prefet foren despertats e comptaren-se 

la115 un a l’altre la visió que havien oïda. Encontinent, trameteren116 per aquells tres 

prínceps qui eren presos e, quant foren venguts, l’emperador dix-los: «On haveu 

vosaltres aprés de encantar e fer tants grans encantaments que tant fort nos haveu 

temptats e scarnits en somnis?». E aquells respongueren a l’emperador: «No som 170 

encantadors ne havem oïda sentència de mort». Enaprés, dix-los: «Vosaltres conegués 

may un hom qui ha nom Nicholau?». E, de continent, aquells qui hagueren oït açò 

levaren les mans al cel e feren oració a nostre Senyor que ell los desliuràs del117 peril 

d’aquella mort per los mèrits de sanct Nicholau. E l’emperador demanà’ls quin home 

era sanct118 Nicholau ne de119 quina vida e, quant aquells li hagueren dit los miracles 175 

que Déu fahia per ell, l’emperador dix-los: «Anau-vos-en a ell e feu-li gràcies, car ell 

vos ha desliurats per les sues pregàries. E digau-li de ma part e·l pregau que, de aquí 

avant, no·m menaç120 tant fortment, mas que prech Déu per mi e per mon regne». 

Aprés pochs dies, aquells tres prínceps vengueren davant sanct Nicholau e 

gi[XVIIc]taren-se humilment als seus peus e digueren-li: «Senyor, verdaderament tu es 180 

servent de Déu e amador e honrador de Jesuchrist». E comptaren-li com los 

esdevengué e, quant sanct121 Nicholau ho hac122 oït, levà les mans al cel e féu gràcies a 

Déu nostre Senyor. Enaprés castigà e adoctrinà molt bé aquells prínceps com 

deguessen fer les sues feynes123 e tramés-los a sa terra. 

Enaprés, com nostre Senyor volgués ordenar de sanct Nicholau e pendre a si, féu 185 

oració a nostre Senyor que ell li trametés sos àngels que rebessen la sua ànima. 

                                                 
a Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. 
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Enaprés, inclinà lo cap, veent que los àngels venien per ell, e començà a dir lo psal qui 

comença «In te Domine speraui»a e, com fonch124 al vers qui comença «In manus tuas, 

Domine» etc., la ànima exí del cors, en l’any de nostre Senyor CCCXLIII. E, quant ell 

trespassà, oí hom125 molts bells e dolços cants de àngels. Aprés, fonch soterrat en un vas 190 

de marbre e al126 cap començà de exir una font de oli e als peus una font de aygua; e 

aquell oli hix del seu cap encara tots dies, lo qual és profitós a salut de molts malalts. E, 

aprés la sua mort, un bon hom fonch127 elet bisbe de aquella ciutat, lo qual, per enveja 

de molts, fonch deposat del bisbat. E, quant aquell fonch gitat de la bisbalia,128 l’oli 

cessà de córrer del cap del vas de sanct129 Nicholau. Enaprés, com les gents veeren açò 195 

d’aquell bisbe qui era deposat, tornaren-lo en son bisbat e l’oli tornà a córrer del cap 

del vas. 

Enaprés molt de temps, los turchs destroïren130 la ciutat de Mirrea.131 E, quant la 

ciutat fonch destroïda,132 XXXVII cavallers bayrachsb vengueren en aquell loch e quatre 

monges qui aquí eren mostraren a aquells cavallers lo vas de [XVIId] sanct133 Nicholau e 200 

obriren lo vas e veren los ossos, qui nadaven en oli, e portaren-los molt honradament a 

la ciutat de Bara134c en l’any de nostre Senyor mil LXXXVII. 

Enaprés, a cap de temps, un hom manlevà de un jueu e, com no pogués haver 

fermança que donàs al jueu per los diners que li prestava, per ço ell jurà solennament 

sobre l’altar de sanct135 Nicholau que, com abans poria, retria lo deute al jueu. E, com lo 205 

crestià hagués tengut aquell deute longament, lo jueu demanà-li que·l pagàs e lo crestià 

dix-li que ja l’avia pagat, per què lo jueu anà a la cort e clamà’s del deute. E l’ome se 

n’anà a la cort e portà ab si un bastó foradat, lo qual havia complit136 d’or. E, com fos a 

la cort, digueren-li que fes sagrament si havia pagat lo deute e, quant lo crestià volgué 

jurar, donà lo bastó al jueu a manera que lo y tingués e jurà e féu sagrament que de 210 

més l’avia pagat. E, com hagué fet sagrament, demanà al jueu que li tornàs lo bastó e lo 

jueu, no pensant en la falsia, tornà-li lo bastó. Enaprés l’ome haver fet lo sagrament, 

anà-sse’n en un loch on havia afrontacions de dues carreres e pres-li voluntat de 

dormir. E, mentre que dormia, vench una carreta fortment sobre ell e matà’l e trencà lo 

bastó, qui era ple de or, e scampà’s tot. E, com lo jueu oí açò, cuytadament anà en 215 

aquell loch e véu l’engan e la falsia que l’ome li havia feta del bastó. E la gent dix-li que 

prengués l’or en paga de son deute e ell respòs que may lo pendria fins tant que l’om 

fos resuscitat per lo miracle sanct Nicholau. E promés que, si sanct Nicholau lo 

resuscitava, que ell pendria baptisme e·s faria crestià. E, de continent, l’ome se levà de 

peus sa e viu per [XVIIIa] mèrits de sanct Nicholau e lo jueu batejà’s e féu-se crestià e 220 

visqué com a bon hom. 

Fonch un jueu qui vehia los miracles de sanct Nicholau, per què féu pintar en 

una post la ymage e la figura de sanct137 Nicholau e posà-la en sa casa. E, com se’n 

                                                 
a Sal 31, 2-6. 
b Pertanyents a Bari. 
c Bari, població de la Pulla, Itàlia. 
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volgués anar luny d’aquell loch, comanà a la ymage tota la roba e quant havia en casa 

e, ab menasses, dix-li aquestes paraules: «Veus sanct Nicholau, tots mos béns vos 225 

coman a guardar e, si no·ls guardau bé, vós ho comprareu, que yo us batré bé e 

fortment». E, com lo jueu se’n fos anat e hac138 tancada la casa, ladres vengueren a la 

casa del jueu e portaren-se’n tota quanta roba hi trobaren e jaquiren la ymage tota sola. 

Al terç jorn lo jueu tornà a la casa e trobà que tots sos béns li havien trets, per què dix a 

la ymage aytals139 paraules: «O, sanct140 Nicholau! Yo t’havia141 posat en ma casa que·m 230 

guardasses142 mes coses de ladres, per què no les me haveu guardades? Per què no 

vedàs als ladres que no les se’n143 portassen? Per cert, vós soffereu greu144 turment e 

soffereu pena per los ladres e, axí, lo meu dany145 egualaré ab los teus turments146 e la 

mia ira refrenaré ab les tues ferides». E, tantost, lo jueu pres la ymage e baté-la molt 

fortment. Esdevench-se que los ladres se partien les coses que havien furtades al jueu e 235 

sanct Nicholau los vench en semblança com si ell fos stat batut e assotat e dix a aquells: 

«O, barons! Per què yo só batut fortment per vosaltres? E vejau en qual manera lo meu 

cors és tot blau per los assots e147 per la sanch qui148 hix per les ferides. Anau tost e 

reteu al jueu ço que li haveu levat e, si no u feu, la ira de nostre Senyor149 vendrà sobre 

vosaltres en tal manera que·l vostre la[XVIIIb]dronici serà descubert e publicat a les 240 

gents e tots sereu punits a mort». E aquells respongueren-li e digueren: «Qui es tu qui 

tant fort parles ab nosaltres?». E ell dix-los: «Yo só sanct150 Nicholau, servent de 

Jesucrist, lo qual lo jueu a qui haveu robat me ha batut tant cruelment per rahó de les 

coses sues que li haveu robades e havia-les a mi comanades».151 E aquells ladres foren 

fortment espantats e, de continent, vengueren al jueu e tornaren-li tot ço del seu 245 

complidament, que no li manqua res. Enaprés, los ladres castigaren-se e tornaren a 

bona carrera e feren penitència per lurs peccats. E lo jueu batejà’s e tornà a la fe de 

Hiesuchrist. 

Fonch un home qui per amor de son fill, qui aprenia letres, la festa de Sanct152 

Nicholau cascun dia solemnament celebrava. E, una vegada, lo pare féu fer a son fill un 250 

convit, al153 qual convit foren molts clergues convidats. Vench lo diable a la porta en 

hàbit de pelegrí e demanà que li dassen154 almoyna e lo pare manà al fill que prest 

cuytàs a dar almoyna al pelegrí, per què l’infant vench a la porta e no trobà lo pelegrí, 

car155 ja se’n fonch156 anat, e l’infant seguí’ll darrere.157 E, com foren venguts en un loch 

apartat, lo diable pres l’infant e offegà’l, la qual cosa, com lo pare ho oí, fortment se’n 255 

dolia e se’n congoxà.158 E lo cors de l’infant en son palau fonch aportat, començà159 son 

pare ab gran dolor a cridar e dir: «O, fill dolç! E, què és açò de vós? Ara sanct160 

Nicholau, aquest és lo meu loguer de vós, de la honor que yo tant longament vos he 

feta?». E, com aquestes paraules hac161 dites, l’infant se levà de peus tot endormiscat, 

quasi162 qui·s leva de dormir obrí los ulls. 260 

Un noble baró pregà a sanct Nicholau que li acabàs ab nostre Senyor que [XVIIIc] 

li donàs un fill e, si u fahia,163 que·l fill ab un anap d’or ensemps li daria a la església. 

Adonchs, lo fill fonch nat e vench en edat, lo164 bon hom féu fer l’anap, lo qual, quant 
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l’ach165 fet, li plagué molt e retengué’l al seu servey e féu-ne fer un altre que valia 

aytant, egualment e tan gran.166 Un167 dia lo pare ab lo fill venien a la església de 265 

Sanct168 Nicholau. Stant169 en la mar, lo pare dix al fill que en <a> aquell anap lo qual li 

havia fet fer primer li aportàs de l’aygua e, quant l’infant volgués pendre de l’aygua, 

caygué ab l’anap ensemps en l’aygua enaxí que anaren al fons, que no·ls véu170 hom. E, 

quant lo pare hagués molt plorat e fet gran dol per tot açò, no·s lexà de fer son 

peregrinatge que171 no vengués a l’altar de Sanct172 Nicholau. E, quant fonch vengut a 270 

l’altar, posà-y lo segon anap que havia fet fer e l’anap caygué luny de l’altar axí com si 

hom lo lançàs, per què lo bon hom lo pres e·l tornà sobre l’altar e sortí173 de l’altar 

atant174 luny e més que d’abans havia fet; e la terça vegada molt pus luny. De la qual 

cosa foren molt175 maravellats tots aquests176 qui aquest miracle veren. E, a cap de un 

poch, veren venir l’infant sa e salve ab lo anap, que aportava en les mans. E recomptà 275 

davant tots que, tantost com177 en la mar fonch caygut, fonch ab ell sanct178 Nicholau, 

qui·l guardà de mal e de damnatge, per què lo pare fonch179 molt alegre de aquest 

adveniment e donà los dos anaps a sanct Nicholau.180 

Un rich hom, per los mèrits de sanct181 Nicholau e per los prechs, hagué un fill, al 

qual mès nom Deusdonat, e per amor de açò lo pare féu fer una capella en casa sua a 280 

honor de sanct182 Nicholau e cascun any en183 la sua festa solennament celebrava. Era 

aquell loch on lo [XVIIId] bon hom stava pres de la terra dels aguerens.184a Lo185 fill 

d’aquest hom fonch pres e mes en la servitut del rey d’aquelles gents e, ja fos açò186 que 

fos pres e catiu, lo pare no cessava quescun187 any celebrar la festa de Sanct188 Nicholau 

molt devotament.189 E aquell Deusdonat,190 en la dita festa, stava de genollons davant lo 285 

rey e tenia una bella copa d’argent en les mans e membrà-li com era pres e de la dolor 

que son pare e sos parents havien per ell e del goig e de la alegria que solien fer en 

aquell dia en casa de son pare. E començà molt fortment a sospirar e lo rey li demanà 

per què sospirava e l’infant comptà-lo-y tot191 per orde. E lo rey dix-li: «Quesvulla que 

faça lo teu sanct192 Nicholau, tu romandràs ací ab mi». E, encontinent, vench un vent 290 

molt fort, axí que tota la casa féu tremolar, e l’infant ab la copa levà en sopols e·l portà 

davant les portes de la església de Sanct193 Nicholau, on son pare havia esment de son 

fill, e colgueren aquella festa solennament ab gran goig. 

                                                 
1 sanct: sant I2 
2 Nicholau: icholau I1 (falta la caplletra) 
3 vol dir: es dit I2 
4 elchos: leos LA 38, 1 
5 véncer: vençre I2 
6 Nicholau a nichos quod est ‘victòria’ e laor <e laors>, quasi ‘vencedor de poble’: victoria de poble I2 

7 resplendor: replendor I1 resplandor I2 
8 que: om. I2 
9 sanct: sant I2 
10 netejen: netejan I2 

                                                 
a Agarens, terme que es refereix als musulmans, ja que es consideraven descendents d’Ismael, fill 
d’Abraham i la seua concubina Agar. 
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11 sanct: sant I2 
12 sancts: sants I2 
13 Metòdius: merodius I1 I2 (Methodius LA 38, 10) 
14 sanct: sant I2 
15 Damast: damascenus I2 
16 SANCT: sant I2 
17 DE LA VIDA: om. I2 
18 de sancts: sants I2 
19 sanct: sant I2 
20 primer: om. I2 

21 altra: altra vegada I2 
22 sanct: sant I2 
23 hòmens: om. I2 
24 sancta: santa I2 
25 sanct: sant I2 
26 les: ses I2 
27 sant Nicholau ho sabés: sabes sant nicholau I2 
28 pres-li’n: prengue lin I2 
29 en la casa de aquell hom vell per la finestra de la casa: per la finestra en casa de aquell I2 

30 matí: de matí I2 
31 levà: levas I2 
32 dit: om. I2 
33 féu: feu ne I2 
34 sanct: sant I2 
35 hom: home I2 
36 vel·làs: vetlar I2 
37 que: qui I2 
38 pobresa: pobrea I2 
39 sanct: sant I2 
40 la: om. I2 
41 home: hom I2 
42 puxa: puga I2 
43 veure e: om. I2 
44 sanct: sant I2 
45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
47 autoritat: auctoritat I2 
48 amonestats: amonestat I2 
49 ell veuria primer: primer veuria I2 
50 que: qui I2 
51 consegràs en: consagras I2 
52 tots: om. I2 
53 Déus: deu I2 
54 sanct: sant I2 
55 prendre: pendre I2 
56 sanct: sant I2 
57 hom: home I2 
58 que: qua I1 

59 companyes: companyies I2 
60 sanct: sant I2 
61 sanct: sant I2 
62 entenes: antenes I2 
63 sanct: sant I2 
64 sanct: sant I2 
65 a: ab I2 
66 major: majordom I2 
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67 donaren-li: donaren a sant nicholau I2 
68 aytant: tant I2 
69 batle: bayle I2 
70 sanct: sant I2 
71 dels: de a[quel]ls I2 
72 de la terra: de aquella provincia I2 
73 anys: ayns I1 I2 

74 sanct: sant I2 
75 na: om. I2 
76 na: om. I2 
77 sanct: sant I2 
78 sanct: sant I2 
79 contra: contre I2 
80 orde de: bruta I2 
81 sanct: sant I2 
82 no·l: no la I2 
83 sanct: sant I2 
84 na: om. I2 
85 est: es I2 
86 preguà’ls: pregual I1 
87 sanct: sant I2 
88 qui: que I2 
89 consel: consol I2 (consul LA 3, 73) 
90 sanct: sant I2 
91 sanct: sant I2 
92 consel: consol I2 
93 consel: consol I2 
94 sanct: sant I2 
95 sanct: sant I2 
96 Enaprés: E apres I2 

97 hac: hague I2 
98 qui: que I2 
99 davant: e davant I2 
100 hac: hague I2 
101 hac: hague I2 
102 Enaprés: E en apres I2 
103 a la: al I2 
104 fahian: fehien I2 
105 Costantí: contasti I1 

106 manats: manat I2 
107 e·t: e I2 
108 comoura: comoure I2 
109 que: qui I2 
110 est: es I2 
111 Nicea: Miree LA 43, 87 
112 e: e aquell I2 
113 spaordí’l: spaordit I1 (en I2 no es llig per mala conservació del foli) 
114 Nicea: Miree LA 43, 92 
115 la: el I2 
116 trameteren: trameren I1 
117 del: de I2 
118 sanct: sant I2 
119 de: da I1 

120 menaç: menaçe I2 
121 sanct: sant I2 
122 hac: hague I2 
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123 feynes: faenes I2 
124 fonch: fonch I2 

125 oí hom: foren oits I2 
126 al: el I1 
127 fonch: fonch I2 
128 de la bisbalia: del bisbat I2 
129 sanct: sant I2 
130 destroïren: destruiren I2 
131 Mirrea: mirra I2 
132 destroïda: destruida I2 
133 sanct: sant I2 
134 Bara: bar I2 
135 sanct: sant I2 
136 complit: vmplit I2 
137 sanct: sant I2 
138 hac: hagues I2 
139 aytals: semblants I2 
140 sanct: sant I2 
141 t’havia: us havia I2 
142 guardasses: guardasseu I2 
143 les se’n: la se u I1 
144 greu: gran I2 
145 dany: dan I2 
146 los teus turments: lo vostre turment I2 
147 e: e és vermell I2 
148 qui: que I2 
149 nostre Senyor: deu I2 
150 sanct: sant I2 
151 lo qual lo jueu a qui haveu robat me ha batut tant cruelment per rahó de les coses sues que li haveu robades e 

havia-les a mi comanades: lo qual tan cruelment me ha batut aquell jueu al qual aqui haueu robades les coses sues les 

quals a mi hauia comanades I2 

152 Sanct: sant I2 
153 al: en lo I2 
154 dassen: donassen I2 
155 car: que I2 
156 fonch: fonch I2 
157 darrere: darrera I2 
158 congoxà: congoxava I2 
159 començà: e comença I2 
160 sanct: sant I2 
161 hac: hague I2 
162 quasi: e com I2 
163 fahia: feya I2 
164 lo: e lo I2 
165 ach: hague I2 
166 que valia aytant, egualment e tan gran: tan gran e de tanta valua egualment I2 

167 Un: E un I2 
168 Sanct: sant I2 
169 Stant: e stant I2 
170 véu: vehe I2 
171 que: e que I2 
172 Sanct: sant I2 
173 sortí: sorti altra volta I2 
174 atant: tant I2 
175 foren molt: molt foren I2 
176 aquests: aquells I2 
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177 com: que I2 
178 sanct: sant I2 
179 fonch: fonch I2 
180 sanct Nicholau: sant nicholas I1  
181 sanct: sant I2 
182 sanct: sant I2 
183 en: om. I2 
184 aguerens: agarens I2 
185 Lo: E lo I2 
186 ja fos açò: encara que I2 
187 quescun: quescuu I1 cascun I2 
188 sanct: sant I2 
189 devotament: om. I2 
190 Deusdonat: son fill I2 
191 tot: om. I2 
192 sanct: sant I2 
193 sanct: sant I2 
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[VI] LA VIDA1 DE SANCTA LÚCIAa [XIXa] 

úcia fonch verge e de gran linatge de Çaragusa.2b E en son temps, com ella oí 

parlar per tota Sicília la gran fama de sancta Àgatha, anà-sse’n al sepulcre de 

sancta Àgatha ab sa mare, que havia nom Eutícia, que havia per IIII3 anys hagut fluix de 

sanch e no·n podia guarir. E, quant foren en la església on sancta Àgatha jahia, oïren 5 

aquí missa: fonch legit l’Evangeli en lo qual és tengut4 que nostre Senyor guarí una 

fembra de fluix de sanch. E, quant l’Evangeli fonch acabat, sancta Lúcia dix a sa mare: 

«Si tu creus aquestes coses que·s són legides en l’Evangeli, de continent seràs guarida». 

«Yo ‒dix ella‒ crec que verdaderament és veritat ço que s’és legit e crech que sancta 

Àgatha és present al cel ab nostre Senyor, per lo qual ella sofferí passió». E, stant axí en 10 

oració mare e filla davant lo sepulcre de sancta Àgatha, sancta Lúcia s’adormí e véu 

sancta Àgatha que stava en mig dels àngels ab corona de pedres precioses. E sancta 

Àgatha dix a sancta Lúcia: «O, bona sor mia, amiga de Déu! Per què demanes a mi ço 

que tu mateixa pots acabar a5 ta mare? Car per cert sàpies que per la tua fe la tua mare 

és guarida». Encontinent, sancta Lúcia se despertà e dix a sa mare: «Mare mia, guarida 15 

sou, prech-te, donchs, que prechs per aquella qui t’à guarida per les sues oracions e, de 

aquí avant, prech-te que6 tu no·m parles marit e açò que·m deus donar en dot done-u 

als pobres». E la mare respòs a santa7 Lúcia: «Jaqueix-me morir abans e soterram, puys8 

fes a ta guisa de tots los béns meus». E sancta Lúcia respòs a la mare: «Ço que hom 

dóna, a la mort dóna hom, per tal com hom no se n’ho pot portar. E, donchs, dóna 20 

mentre que est9 viva e hauràs-ne bon guardó».  

Enaprés, mare e filla tornaren-se’n a Çaragusa10 e començaren a ven[XIXb]dre tots 

lurs béns e lo preu de aquells donaren a pobres. E, mentre que venien los béns, sabé-u11 

l’espòs de sancta Lúcia e demanà a la nudriça per què venien los béns e la nudriça 

respòs-li sàviament, ço és, que sancta Lúcia havia trobades molt millors possessions 25 

que les sues, les quals volia comprar a sos ops, e per aquella raó ho venia. E l’espòs 

crech so com ho hac12 oït e consentí a la venda d’aquells béns. E, quant sancta Lúcia 

hagué venuts tots sos béns e donats a pobres, son spòs la accusà davant lo cònsol de 

Çaragusa,13 qui havia nom Pasqual,14 e dix que era crestiana e que venia contra la ley 

dels emperadors. Per què en Pasqual15 pregà sancta Lúcia que adoràs les ýdoles e 30 

sancta Lúcia respòs: «Yo ador e sacrifich al Déu meu e aquell vull visitar e no he altre 

senyor, mas a·quell offir-li e don-li16 a mi mateixa». E en Pasqual17 li18 dix: «Aquexes 

coses pories tu dir a un crestià semblant de tu, mas a mi no ho deus dir, qui guard los 

drets dels emperadors». E sancta Lúcia respòs: «Tu guardes los decrets e los 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 13 de desembre. Santa Llúcia (ca. 283-
304) és una santa de culte molt antic que es relaciona amb el solstici d’hivern, ja que en el calendari julià 
queia en aquest dia, d’ací el simbolisme del su nom i del seu martiri. Es representa amb la palma del 
martiri i amb una safata amb els ulls. 
b Siracusa, població de Sicília, Itàlia. Cal recordar que antigament en català era coneguda com Saragossa de 
Sicília. 

L 
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manaments dels teus prínceps e yo guard e observe la ley del meu Senyor Jesuchrist; tu 35 

tems19 los teus prínceps e yo crech tant20 solament Déu; tu no vols agreujar los teus 

prínceps e yo·m guard de agreujar lo meu Senyor Jesucrist; tu t’esforces de fer plaer als 

teus prínceps e yo he desig de fer plaer a Jesuchrist. E, donchs, fes tot ço que millor te 

sembla que sia». En Pasqual21 dix a sancta Lúcia: «Tu has guastat ton patrimoni ab 

bacarlars22 e ab vils hòmens qui t’han corrumpuda e per ço parles com àvol fembra». E 40 

sancta23 Lúcia respòs-li: «Mon patrimoni en segur loch l’é yo posat e jamay no trobí 

home qui corrompés mon cors ne ma pença». Enaprés, respòs-li Pasqual:24 «Quals són 

aquells qui [XIXc] corrompen lo cors e la pença?». E sancta Lúcia dix-li:25 «Los 

corrompidors de la pença sou vosaltres, qui consellau a les ànimes que desemparen lur 

creador, mas los corrumpidors del cors són aquells qui més amen los desigs de aquest 45 

món que no fan los desigs de la glòria perpetual». Enaprés, en Pasqual26 dix a sancta27 

Lúcia: «Les tues paraules callaran com yo·t faré fortment batre». E sancta28 Lúcia dix-li: 

«Les paraules de Déu no poden cessar». E respòs-li Pasqual:29 «Donchs, tu est30 Déu?». 

«Jo31 ‒dix sancta Lúcia‒32 no só Déu, mas só sa serventa, e tots aquells qui viuen 

castament són servents e temple de l’Spirit Sanct33». E Pasqual34 dix-li: «Jo·t35 faré menar 50 

al bordel per ço que aquí·t corrompes e perdes ta virginitat». E sancta36 Lúcia respòs: 

«Lo cors no s’ensutza si no y consent lo pençament. E, si tu·m fas corrompre per força, 

la mia corona de virginitat doblarà, car tu no pots res fer consentir a la mia pença en lo 

peccat. E vet mon cors, qui és apparellat a sofferir tot turment. Què scoltes? Donchs 

comença, fill del diable, a usar les tues penes que has pençades sobre mi».  55 

Ladonchs,37 Pasqual38 féu venir davant ell molts alcavots e dix: «Feu jaure39 

carnalment tothom qui vulla jaure e tant longament lo40 y feu tenir fins que sia morta». 

E, quant los alcavots la volgueren pendre e menar ab si, lo Sanct Spirit stigué sobre ella 

e féu-la star tant fexuga e tant fort que en neguna manera no la pogueren moure. 

Enaprés, Pasqual41 féu venir mil hòmens e féu-li ligar los peus e les42 mans e may de 60 

aquí la pogueren moure. E, lavors, Pasqual43 féu ajustar cent parells de bous ab aquells 

hòmens per moure-la de aquí e may no u pogueren fer. Enaprés, Pasqual44 féu venir 

encantadors que la moguessen de aquí e jamay ho pogueren fer per tot son 

encantament. E, lavors, Pasqual45 [XIXd] dix: «Quins maleficis són aquests que mil 

hòmens no poden moure una infanta?». E sancta46 Lúcia dix-li:47 «No són maleficis, ans 65 

són beneficis de Jesucrist. E dich-te veritat48 que, si tu49 hi ajustaves X50 mília hòmens, 

aytanpoch51 me pories moure com del començament». E Pasqual52 cuydà’s, segons que 

alguns li digueren, que·ls dimonis els maleficis usassen de alguna maestria perquè 

aquella de aquí moure no poguessen e manà fer moltes maestries perquè la pogués de 

aquí traure.  70 

E, com en neguna manera no la poguessen de aquí partir, ell fon53 fort felló e 

manà que entorn d’ella fessen gran foch e que li lançassen damunt pegunta e rasina e 

oli bullent. Enaprés, sancta54 Lúcia dix: «Senyor meu Jesucrist, per tu reb yo aquest 

martyri per tal que aquells qui creure volran en tu los sia remembrança de la mia 
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passió. E aquells qui no u volran creure sia gitat de son cor, que no·s pusquen alegrar 75 

del meu martyri». E, quant los amichs de Pasqual55 veren que ell n’era molt felló, 

abeuraren56 lo coltell per lo coll a sancta Lúcia e ella per ço no perdé la paraula, ans dix: 

«Fas-vos asaber que la Església ha cobrada pau, car Maximià és mort e Dioclecià és 

gitat de son regne.a E, axí com sancta57 Àgatha, sor58 mia, és donada en defenedora de 

la ciutat de Cathània, enaxí só yo donada per nostre Senyor a la ciutat de Çaragusa,59 80 

que prech per ella». E, mentre que sancta60 Lúcia parlava aquestes coses, vengueren los 

missatgers dels romans e prengueren en Pasqual61 e menaren-lo-se’n ligat fins que 

fonch davant l’emperador Cèsar, car Cèsar havia oït dir que tota la terra de Sicílica62 

havia destroïda.63 E, quant fonch vengut en Roma, los senadors accusaren-lo que havia 

molts de64 mals fets, per què fou jutjat a perdre lo cap.  85 

Mas, sancta Lúcia [XXa] verge, d’aquell loch on fon65 ferida ab lo coltell, no fonch 

moguda ne la ànima no li exí del cors fins que los preveres vengueren a ella, qui li 

donaren lo cors de Jesucrist. E en presència de tots la ànima sua se’n pujà a Déu, en 

aquell loch mateix fonch soterrada e fonch feta aquí una església en lo seu nom. Morí 

en lo temps de Costanti e de Maxenci,b en l’any de nostre Senyor Déu Jesuchrist CCCIX. 90 

                                                 
1 LA VIDA: om. I2 

2 Çaragusa: çaragossa I2 
3 IIII: quatre I2 
4 tengut: contengut I2 
5 a: per I2 
6 que prechs per aquella qui t’à guarida per les sues oracions e, de aquí avant, prech-te que: per aquella quet ha 

guarida per les sues oracions daqui avant I2  
7 santa: sancta I2 

8 puys: puix I2 
9 est: es I2 
10 Çaragusa: çaragosa I2 

11 sabé-u: sabe ho I2 
12 hac: hague I2 
13 Çaragusa: çaragossa I2 
14 Pasqual: pasquasi I2 
15 Pasqual: pasquasi I2 
16 offir-li e don-li: offir e don I2 
17 Pasqual: pasquasi I2 
18 li: om. I2 
19 tems: tenis I1 

20 tant: tan I2 
21 Pasqual: pasquasi I2 
22 bacarlars: bacallars I2 
23 sancta: santa I2 
24 Pasqual: pasquasi I2 
25 dix-li: li dix I2 
26 Pasqual: pasquasi I2 
27 sancta: santa I2 
28 sancta: santa I2 

                                                 
a Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 
del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 
b Constanci I, emperador romà del 305 al 306. Maxenci, emperador del 306 al 312. 
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29 Pasqual: pasquasi I2 
30 est: es I2 
31 Jo: Yo I2 
32 dix sancta Lúcia: om. I2 
33 sanct: sant I2 
34 Pasqual: pasquasi I2 
35 Jo·t: Yot I2 
36 sancta: santa I2 
37 Ladonchs: Adonchs I2 
38 Pasqual: pasquasi I2 
39 jaure: jaure ab aquesta I2 
40 lo: la I2 
41 Pasqual: pasquasi I2 
42 les: om. I2 
43 Pasqual: pasquasi I2 
44 Pasqual: pascasi I2 
45 Pasqual: pasquasi I2 
46 sancta: santa I2 
47 dix-li: li dix I2 
48 veritat: en veritat I2 
49 tu: om. I2 
50 X: deu I2 
51 aytanpoch: tan poch I2 
52 Pasqual: pasquasi I2 
53 fon: fou I1 fon I2  
54 sancta: santa I2 
55 Pasqual: pascasi I2 
56 abeuraren: abeuraran I2 
57 sancta: santa I2 
58 sor: germana I2 
59 Çaragusa: çaragoça I2 
60 sancta: santa I2 
61 en Pasqual: pasquasi I2 
62 Sicília: siscilia I2 
63 destroïda: destruyda I2 
64 de: om. I2 
65 fon: fon I2 
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[VII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT THOMÀS1a 

Thomàs és interpretat abissus, la qual paraula és appellada en grech ‘duptós’,2 per ço 

car nostre Senyor li respòs a la demanda de ell e·l mès en carrera de veritat de vida. E 

aquest Thomàs sabé millor la resurrectió que negun dels altres dexebles, car los altres 

conegueren que Hiesuchrist era resuscitat per ço com lo veren, mas sanct Thomàs no 5 

tan solament lo vehé, ans lo palpà e·l tocà. E departí tot son cor e son enteniment de la 

amor de aquest món de la fe dels altres apòstols e hac la sua fe vera en la resurrectió de 

Jesucrist. Hagué sanct3 Thomàs tres coses, car ell fonch en la amor de Déu, ço és, en 

concebre e haver tot son cor en la amor de Jesucrist, e fonch escalfat de veure Jesucrist e 

hagué voluntat de no peccar e hagué lo món en avorrició. Thomàs vol tant dir en grech 10 

com ‘Déu meu’ e açò pot ésser dit per aquesta paraula, la qual sanct4 Thomàs dix quant 

nostre Senyor li hac5 mostrat la vera resurrectió e les naffres del seu cors, ell dix: «Tu es 

Déu meu e Senyor meu».b 

LA VIDA DE SANCT6 THOMÀS [XXb] 

anct7 Thomàs apòstol fonch en Cesareac per prehycar la fe de Jesucrist e, mentre8 15 

que ell prehycava en aquella terra, apparech-li Hiesucrist e dix-li: «Sondoforus, rey 

de Índia, ha tramés ací un prebost seu per nom Abanon9 per cercar home qui sàpia fer 

palaus, vine e yo trametré’t en aquell rey». E sanct10 Thomàs respòs: «Senyor, tramet-

me allà on vulles, mas no·m trametes en la terra de Índia». E Jesucrist dix-li: «Ves 

segurament que yo só ab tu e, quant hauràs convertides les gents, vindràs-te’n ab 20 

victòria de martyri». E sanct Thomàs respòs-li: «Senyor, tu es mon Senyor e yo só ton 

servidor, sia feta la tua voluntat».  

E, com lo prebost de Índia anàs per lo mercat de Cesarea, Jesucrist li apparech e 

dix-li: «Amich, què vols comprar?». E aquell respòs: «Senyor, mon senyor m’i ha 

tramès que logue home qui sàpia fer palaus e cases, que·n faça un bell a ell a costum de 25 

Roma». E Jesucrist mostrà-li sanct11 Thomàs e dix-li:12 «Aquest és hom savi e spert13 en 

tals obres a fer e irà-sse’n ab tu».  

Per què lo prebost e sant Thomàs meteren-se en una nau per [XXc] anar en14 la 

terra de Índia e per temps foren en una ciutat en la qual lo rey d’aquella feya núpcies, 

que donà marit a sa filla. E lo rey havia fet cridar per tota sa terra que tothom fos en 30 

aquelles núpcies e que, si no y eren, que li farien gran desplaher. E esdevench-se que en 

aquelles noces anà lo prebost e sanct Thomàs e asegueren-se a la taula. E aquí prop de 

sanct15 Thomàs havia una donzella juhia qui·s deportava ab una caramella que portava, 

                                                 
a Data de celebració: antigament a Occident, el 21 de desembre (actualment, el 3 de juliol). Sant Tomàs és 
un dels apòstols que, segons la tradició, predicà a l’Índia. Es representa amb el seu símbol del martiri, una 
llança; a vegades, amb un escaire d’arquitecte. 
b Jn 20, 28. 
c Cesarea de Capadòcia, població d’Anatòlia central, actualment Kayseri, Turquia. 

S 
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e tocava-la e, de tots aquells qui eren en les noces, cantava e dehia molt de bé. E sanct 

Thomàs tenia son cor en la donzella e no havia cura de menjar e tench los ulls dreçats 35 

envers lo cel. E aquella donzella cantà e dix en hebraich que un sol era Déu dels jueus 

qui havia creades totes les coses e fet lo cel e la terra e la mar e totes les altres creatures, 

per què l’apòstol la demanà d’aquelles mateixes paraules de la sua cançó. E, quant lo 

boteller del rey véu açò e que ell no menjava ne bevia, ans tenia los ulls drets envers lo 

cel, donà un gran buffatada16 a l’apòstol en la cara. E l’apòstol dix-li: «Molt més val que 40 

en l’altre món n’ages perdó e que en aquest món soffires pena per ço que m’as fet. 

Sàpies que de ací no·m levaré ni·m partiré fins que la tua mà qui m’à ferit me sia 

aportada per cans». E, aprés aquestes coses, lo bon cavaller anà per aygua a poar e un 

leó encontrà’l e va’l matar e begué-li tota la sanch. E, aprés, vengueren molts cans e 

specejaren-lo tot e un gran ca negre pres-li la sua mà dreta, ab què l’avia ferit, e portà-la 45 

en mig de les noces. E, quant totes les gents veren açò, maravellaren-se molt fort. E la 

donzella qui cantava recomptà davant tothom les parau[XXd]les axí com eren stades, 

enaprés gità la caramella e lençà’s als peus de l’apòstol.  

Trobam scrit que l’apòstol demanà perdó a l’altre món per aquell servicial e 

pogué’s fer e compensar lo benifici major de l’altre món ab lo mal que·l servicial pres 50 

en aquest món per ço que l’apòstol fos conegut com era car a Jesucrist e per tal que per 

aquesta paor aquells qui no·l conexien l’onrassen e·l temessen. E, per ço que aprés 

aquesta vida d’aquest món, que moltes vegades és mortal a aquells qui hic17 viuen, 

hagen glòria en l’altre món aquells qui·l tembran, car certes los manicheus, qui aproven 

axí com veres e senceres scriptures les qualls la Església rebuja per força, seran costrets 55 

de atorgar en aquest loch aquella veritat de paciència, la qual dix nostre Senyor e 

mostrà quant dix: «Si algú te ferrà en la tua cara de la part dreta, parà-li la sinestra».a E 

pot ésser açò entés quant a l’enteniment del cor, jatsia açò que de fet del cors no s’appar 

e18 no·s digua de paraula.b Quant l’apòstol fonch ferit en la cara ab la mà, pregà a nostre 

Senyor que aquell qui li havia feta la injúria perdonàs en l’altre món e que en present 60 

no jaquís aquella injúria que no fos venjada, al qual ell parà l’altra part de la cara a 

aquel qui ferit l’avia e dix-li que·l ferís altra vegada. E certes dedins ell mostrava fervor 

de amor e defora ell demanava eximpli de castigament. E que açò sia ver o no: quant 

Moysés, servent de Déu, destruí per coltell los fabricadors e oradors de les ýdoles? E 

sia que les penes obren quant mort és semblant a morir per ferre per ésser pecejat e 65 

destruït per bèsties salvatges, axí com fan los grans jutges com s’enfellonexen contra 

los culpables dels grans crims: manen aquells culpables ésser donats a bèsties salvatges 

                                                 
a Mt 5, 39; Lc 6, 29, 
b No s’entén aquest fragment perquè el text segueix parcialment l’original llatí. En resum: com és possible 
que l’apòstol actuara així quan l’Evangeli diu que, davant l’ofensa, posem l’altra galta? Doncs, sant Tomàs 
ho va servar en el cor, no en el gest ni en la paraula. L’acció no s’ha de veure com una venjança amb la 
condemna eterna, sinó que sant Tomàs volgué interiorment que es castigara en aquest món, però que amb 
la mort cruel de qui havia fet la injúria, fóra perdonat per Déu en l’altre món. 
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cruels a [XXIa]19 menjar e a veguades ésser escapsats.a Poria, emperò, ésser dit e entés 

que aquesta paraula fos dita no ab cor de empetrar, mas ab coratge de prehycar.20 

Enaprés, l’apòstol sanct Thomàs, a preguàries del rey, beneý l’espòs e la sposa e 70 

dix axí: «Senyor Jesucrist, dóna en aquests jóvens la benedictió tua de ta mà dreta e 

sembra en lurs coratges sement de vida perdurable». Enaprés, l’apòstol partís d’ells. E 

un jove aportà un ram de palma en la mà ple de dàtils, del qual ram menjaren l’espòs e 

la sposa. E, de continent, abdós adormiren-se e hagueren ensemps una visió, car era 

semblant a ells que un rey ple e luent de pedres precioses los abrassàs e que·ls digués: 75 

«L’apòstol meu vos ha beneÿts e, donchs, siau persones de la glòria perpetual». 

Enaprés, quant se foren despertats, l’espòs e la sposa recomptaren-se les visions que 

havien vistes en los somnis. L’apòstol entrà a ells là on dormien e dix-los: «Lo rey meu 

és apparegut a vosaltres e ha’m menat ací en vostra cambra, si bé la porta s’és21 

tancada, per ço que la mia benedictió faça fruyt sobre vosaltres». Enaprés, manà’ls que 80 

haguessen sinceritat de la sua carn, car virginitat era regina22 de totes virtuts e fruyts de 

salut perdurable e és germana dels àngels e possessió de tots béns e victòria de 

luxúria23 e cap de fe e combatiment dels diables e asegurament dels goygs perpetuals. 

Car de luxúria hix corrupció; e de corrupció, ensutzament; e de ensutzament neix24 

blasme; e de blasme neix confusió. E, dementre que ell dehia25 aquestes paraules, dos 85 

àngels aparegueren a ells e digueren-los: «Nosaltres som àngels de Déu appropriats a 

guardar a vosaltres. E, si vosaltres observau bé les [XXIb] paraules de l’apòstol, 

nosaltres offerrem a Déu totes vostres oracions». Enaprés, l’apòstol batejà aquells e·ls 

adoctrinà diligentment de la fe de Jesucrist. E, axí, la sposa, que havia nom Pelàgia,26 

pres martyri per Jesucrist e l’espòs, qui havia nom Dyonís, fonch27 elet bisbe de aquella 90 

ciutat. 

Aprés aquestes coses, l’apòstol e el prebost vengueren-se’n al rey de Índia. E 

l’apòstol dix-li que li faria un bell palau e maravellós e lo rey que li donàs28 molt tresor. 

E, aprés, quant lo rey li hagués fet donar molt tresor per lo palau a fer, lo rey se n’anà 

en altra província de la sua terra e l’apòstol donà tot lo tresor als pobres de Déu. E per 95 

dos anys, mentre que lo rey fonch absent de aquell loch, lo apòstol prehicà la fe de 

Jesucrist a totes les gents d’aquella terra e convertí molt gran poble a la fe de Jesucrist. 

E, axí29 com lo rey fonch vengut e tornat en aquella terra e véu ço que sanct30 Thomàs 

havia fet, manà [que] ell e Albanes fossen mesos en un carçre per ço que enaprés31 los 

fes escorxar vius o que·ls fes cremar en foch.   100 

                                                 
a Traducció deficient: «Siue hoc uerum sit siue confictum, cur nolunt credere tali animo famulum dei 
Moysen ydoli fabricatores et adoratores gladio prostrauisse? Si autem penas illas comparamus, quid simile 
ferro interimi et a feris trucidari atque laniari, quando quidem iudices publicis legibus seruientes maioris 
criminis reos bestiis subrigi quam gladio percuti iubent?» (LA 5, 45-46). És a dir: ‘Real o inventat, per què 
no voleu creure que, amb el mateix ànim, el servent de Déu Moisés matà a colps d’espasa els fabricants i 
els adoradors d’ídols? Si comparem les penes, veiem que és el mateix ser mort per l’espasa que ser mort i 
destrossat per les feres: fins i tot, els jutges que apliquen les lleis d’ordre públic, ordenen que els autors 
dels crims més greus siguen condemnats a les bèsties o ser morts per l’espasa’. 
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E, entretant, mentre que ells eren en lo carçre, morí un frare del rey e ab gran 

honrament32 fonch soterrat. E, al quart dia que ell fonch mort, resuscità e al 

resuscitament de aquell totes les gents fugiren e s’escamparen ça e là. E vench-se’n a 

son frare lo rey e dix-li: «Mon frare, aquest hom que tu vols matar és amich de Déu e 

tots los àngels de Déu lo servexen. E aquells àngels han-me portat a paradís e han-me 105 

mostrat un bell palau e noble, lo qual és molt maravellosament ornat de pedres 

precioses e d’or e d’argent. E, com yo·m maravellàs de la bellesa d’aquell palau, los 

àngels digueren-me: “Aquest és lo palau lo qual sanct Thomàs ha fet apparellar a ton 

frare”. E, com [XXIc] yo·ls preguàs que·m jaquissen ésser porter d’aquell palau, los 

àngels digueren-me: “Ton frare ha fet açò, per què no és ell digne de haver aquest 110 

palau. E, si tu vols star en aquest palau, nosaltres preguarem a nostre Senyor que·t 

resucit en l’altre món on ton frare és per ço que pusques comprar de ton frare aquest 

palau e que tornes a ell lo tresor, lo qual ell donà a sanct33 Thomàs per fer aquest palau, 

lo quall tresor ell cuydava haver perdut”». 

E, com en34 Guat hac dites aquestes paraules a son frare, lo rey corregué al carçre 115 

on era sanct Thomàs e preguà’l que li perdonàs e, de continent, féu-lo soltar de les 

cadenes. E, puys, començà a preguar l’apòstol que ell que35 prengués de ell una 

preciosa vestidura que vestís, emperò en Guat no sabia que aquells qui volien haver 

part en les celestials coses no volguessen negun delit carnal ne cobejassen alguna cosa 

carnal.36 E, quant l’apòstol fonch exit del carçre, lo rey sa lançà als seus peus e demanà-120 

li perdó. E sanct37 Thomàs dix-li: «Rey, gran honor t’à feta lo meu Senyor Jesucrist e 

bateja’t38 en nom d’ell per tal que sies presoner39 del regne celestial». Enaprés, en40 Guat 

dix a sanct41 Thomàs: «Yo he vist lo palau lo qual has fet e obrat a mon germà e yo he 

molt preguat que l’haja». E sanct Thomàs respòs-li: «En poder és de ton frare e en sa 

libertat si ho vol o no». Per què lo rey dix: «En42 Guat, lo palau aquell serà meu e 125 

l’apòstol fer-n’à altre a tu e, si per ventura fer no·l vol, aquell serà comú de mi e de tu». 

E sanct43 Thomàs respòs: «Senyors, sens compte són los palaus los quals són 

apparellats en lo cel per preu de vertadera fe e per preu d’almoynes, mas les vostres 

riqueses poden anar davant vosaltres en aquells palaus, mas detràs vosaltres no us 

[XXId] poden seguir per nenguna44 manera». 130 

Aprés de un mes passat, l’apòstol féu ajustar totes les gents d’aquella terra e, 

quant tots foren ajustats, manà que de la una part stiguessen tots los dèbils e·ls malalts. 

Enaprés, féu oració a nostre Senyor sobre aquells e, com aquells qui certs eren,45 

responguessen «Amén». E46 gran resplendor vingué del cel, tant que féu caure l’apòstol 

e tots los altres en terra per mija hora del dia, axí que tots los altres se cuydaren que 135 

aquells fossen morts per colp de lamp. E, donchs, levà’s l’apòstol e dix als altres qui 

jahien en terra esbalaÿts: «Levau, barons, que nostre Senyor Jesuchrist és vengut en 

semblança de lamp sobre vosaltres e ha-us47 tots sanats». Enaprés, levaren-se tots e 

glorificaren Déu e l’apòstol. E, lavors, l’apòstol començà’ls a ensenyar la fe de Jesucrist 

e ensenyà’ls los dotze graus de virtut. 140 
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Lo primer és que creguessen en un Déu, qui és tot sol en essència de deïtat, e48 

són tres persones. E donà’ls en tres exemples en qual manera visiblament sien tres 

persones. Lo primer exemple és car una saviesa és49 en l’ome e de aquella hix 

l’enteniment e la memòria e l’enginy; que hom ha memòria és per ço que hom aprés no 

li oblit; enteniment és ço que hom entén e ço que hom pot mostrar a ull e ensenyar. Lo 145 

segon exemple és car en una vinya ha tres coses, ço és a saber, la sarment e la fulla e lo 

fruyt, e aquestes coses són tres e són una vinya. Lo terç exemple és car en un cap són 

quatre sentiments, ço és, la vista e oïda, gust e odorat,50 emperò tots fan51 un cap. Lo 

segon grau de virtut que·ls mostrà, que·s52 batejassen en nom de Déu. Lo terç si fonch 

que·s guardassen de fer fornicació. Lo quart si és que·s guardassen de cobejar. Lo quint 150 

que·s tin[XXIIa]guessen de vanaglòria en aquest món. Lo sisé que fessen penitència. Lo 

seté que perseverassen en aquests manaments. Lo vuyté que amassen hospitalitat e 

caritat. Lo nové que la voluntat de Déu demanassen en tot ço que fessen e totes les 

obres53 complissen en nom d’ell. Lo X54 que haguessen caritat també als enemichs com 

als amichs. Lo XI grau fonch que demanassen a Déu ço que·ls fos necessari e que 155 

esquivassen coses sutzes e leges. Lo XII55 grau los ensenyà que fossen diligents en 

servar e en guardar aquestes coses e aquests56 manaments. E, quant aquestes coses los 

hagué ensenyades, batejaren-se bé nou mília persones, sens dones e infants petits. 

Enaprés, sanct57 Thomàs se n’anà en la gran Índia, en la qual féu molts miracles 

maravellosos sens nombre. E, entre los altres miracles, ell il·luminà Sentissa, qui era tia 160 

de Migdònia,58 muller d’en59 Carisi, cunyat60 del rey. E Migdònia61 dix a na62 Sentissa si 

esmaginava63 que pogués veure l’apòstol e na64 Sentissa dix: «Ves davant ell humilment 

e acabaràs ço que·t volràs ab ell». Per què na Migdònia65 cambià’s los66 vestiments e 

entre los pobres posà’s en terra en aquell loch on lo apòstol prehycava. E, entre les 

altres coses, l’apòstol començà a prehycar de la mesquina vida d’aquest món, com era 165 

sotsmesa a molts perills e era axí67 fugidora, que, quant hom la cuydava tenir,68 ella se 

n’era anada e fugida. Enaprés, començà a dir e amonestar les gents per quatre rahons, 

ço és, que oïssen volentés la paraula de Déu, e féu comparació a quatre coses, ço és a 

saber: a col·liri, per ço com la paraula de Déu il·lumina los ulls del nostre enteniment 

de69 tota amor carnal;a la terça, si l’acompara a empastre, per ço com la parau[XXIIb]la 170 

de Déu sana les naffres dels nostres peccats; la quarta, si l’acomparà a menjar, per ço 

com la paraula de Déu nos deleita70 en la amor de les coses celestials. E, axí com 

aquestes coses no profiten al malalt si en si no les reb, axí la paraula de Déu no profita 

a la ànima si donchs la paraula de Déu no ou devotament.  

E, mentre Migdònia71 oí la paraula de l’apòstol, cregué en la fe de Jesuchrist e, 175 

d’aquí avant, no volgué conéxer son72 marit carnalment, abans l’avorrí. E, adonchs, 

com en Carisi sabé açò, pres l’apòstol e féu-lo metre en73 carçre. E na Migdònia74 vench-

                                                 
a S’ha saltat la segona: «potioni, ex eo quod nostrum affectum ab omni carnali amore purgat et mundat» 
(LA 5, 122). ‘A poció, perquè depura i neteja els nostres sentits de tota amor carnal’. Només apareix la part 
final: «de tota amor carnal». 
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se’n a l’apòstol en lo carçre e l’apòstol conformà-la molt benignament e dix-li que molt 

li pleÿa75 sofferir aquestes coses per Déu. Enaprés, en76 Carisi pregà al rey que trametés 

la regine,77 germana de sa muller, a na Migdònia78 si per ventura la poria cobrar ne 180 

amenar. E, quant lo rey hagué tramés a la regina79 per convertir na Migdònia,80 convertí 

la regina81 a la fe de Jesuchrist per los grans miracles que hagué vists que l’apòstol feya 

per la regina.82 Dix:83 «Maleÿts són tots aquells qui no creen aquestes coses que 

l’apòstol fa e diu, que totes són de Déu e vénen de Déu». Per què l’apòstol hagué 

instroïts84 tots aquells qui prop li estaven en tres coses, ço és a saber, que amassen la 185 

Església e que honrassen los preveres de Déu e que assíduament venguessen a oir la 

paraula de Déu.  

Enaprés, com la regina85 se’n tornàs al rey, lo rey86 li dix per què s’era tant estada. 

Ella respòs-li: «Yo cuydava que Migdònia87 fos orada e és molt sàvia. E ha’m portada a 

l’apòstol de Déu e ha’m fort mostrat a88 conéxer89 la carrera de veritat. E dich-te que fort 190 

són folls tots aquells qui no creen en Jesucrist». E, d’aquí avant, la re[XXIIc]gina90 no·s 

volgué acostar al rey. E, quant lo rey hac oït açò, maravellà’s molt e dix a son cunyat: 

«Yo volia recobrar a ta muller e he perduda la mia e la mia és feta pus mala a mi que la 

tua a tu». Lavors, lo rey manà que l’apòstol li fos davant portat91 ab les mans liguades 

e, quant fonch davant ell, lo rey manà-li que fes tornar les mullers en lo estament 195 

primer. E l’apòstol mostrà-li per tres exemples que, mentre que ells estiguessen en lur 

error, elles no devien tornar en lur poder: lo primer exemple és lo exemple del rey; 

l’altre exemple és de la torra; l’altre exemple, de92 la font. E dix-li: «Axí com tu es rey, 

no93 vols haver servents corrumputs e peccadors, mas vols haver servents e serventes 

nets; per què molt més deus creure que Jesuchrist ama més servents casts e nets. 200 

Donchs, per què·m blasfemes si yo prech a les serventes d’él que sien mundes e netes, 

car açò vols tu mateix en los94 teus?». Lo segon exemple si dix: «Yo he feta una torra 

molt alta e tu dius-me que la desfaça, encara yo que95 he cavada la torra molt pregont e 

treta font de l’abís, e tu dius-me que la tanch. Sembla’m que no m’o degues dir ne que 

yo·t dega creure que destroesca ço que he fet ab gran treball».  205 

Lavors, com lo rey hagué oït açò, fonch molt irat e féu aportar davant si lates de 

ferre96 ben cremants e féu estar l’apòstol ab los peus nuus sobre aquelles e per voluntat 

de Déu aquí mateix isqué97 una font d’aygua qui98 apagà la cremor de les lates de 

ferre.99 Enaprés, en Carisi consellà al rey que metés sanct100 Thomàs en una fornal 

cremant e lo rey féu-ho. E, tantost que sanct101 Thomàs fonch dins la fornal, fonch102axí 210 

refredada que sanct103 Thomàs n’isqué sa e segur que no pres negun mal. Enaprés, dix 

en104 Ca[XXIId]risi al rey: «Fes-lo offerir al déu del sol e que caygua en la sua ira». E, 

dementre que lo rey lo destrenyia que adoràs lo déu del sol, l’apòstol dix açò al rey: 

«Pus pregat es tu de fer adorar lo teu déu que ell no és, car tu menysprees lo Déu 

vertader e adores ýdola. Tu cuydes que yo dega105 desamar e deservir Jesucrist, qui és 215 

lo meu Senyor, per ço que se ire contra mi? Que ador lo teu dimoni Sol, no t’o penses, 

car lo Déu meu senyoreja contra lo teu e de tot en tot lo destroirà com yo haja adorat. E, 
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si lo Déu meu no destroex lo teu déu mentre yo adoraré, yo vull creure les ýdoles e 

sacrificaré a aquelles. E, si lo Déu meu destroex lo teu, pots creure en Hiesucrist que yo 

prech». E lo rey dix-li: «Encara parles e·t vols egualar ab mi!». Per què l’apòstol manà 220 

en hebraich al diable que106 estava en la ýdola que, tantost que ell ficara los genolls 

davant la ýdola, que·l diable destroís e consumàs la ýdola de tot en tot. Enaprés, sant 

Thomàs ficà los genolls en107 terra e dix: «Yo ador, mas no la ýdola; yo ador, mas no lo 

matal;108 yo ador, mas109 no la ymage. Mas crech e ador lo meu Déu110 Jesuchrist, en 

nom del qual yo man a tu, diable qui estàs amagat dedins aquexa ýdola, que adés la 225 

destroesques e la consumes». E, quant hagué feta la oració, la ýdola se consumí e vench 

abaix e·s foné axí com fa la cera davant lo foch. E, lavors, los bisbes de les ýdoles 

començaren a111 murmurar e la un tragué lo coltell e ferí l’apòstol e matà’l e dix: «Jo112 

venjaré les injúries dels meus déus». Enaprés, lo rey e en113 Carisi començaren de fugir 

quant veren que lo poble los venia damunt per la mort de l’apòstol e volgueren cremar 230 

lo bisbe que l’havia114 mort. E, lavors, los crestians prengueren lo cors de 

l’apò[XXIIIa]stol e soterraren-lo molt honradament. 

Aprés molt de temps, en l’any de nostre Senyor CCXXX, lo cors de l’apòstol fonch 

aportat en la ciutat de Edissa, la qual abans era nomenada Rey del Móna per manament 

de l’emperador Alexandrí,b qui la manà fer a les pregàries dels arrians. E, en aquella 235 

ciutat, negun jueu ne paguà ne heretge no y pot viure, ne mal senyor no y pot fer mal, 

pus Abaguar,c rey d’aquella ciutat, hac rebuda l’apístola115 de sanct Thomàs, scrita per 

la mà de nostre Senyor e salvador. Car, si alguna veguada algunes gents se levaven 

contra aquella ciutat e un infant verge batejat, stant sobre la porta d’aquella ciutat, 

legirà l’apístola, en aquell mateix dia los enemichs fugen116 per rahó d’aquella epístola e 240 

per mèrit117 de sanct118 Thomàs, dexeble de Jesucrist. Com119 oí lo salvador, fonch creent 

e, com lo véu, fonch fel e aquest prehycà l’Evangeli de Déu als turchs e als medians e 

als perces e als siritans120 e prehycà longament la fe de Jesuchrist fins que morí.  

                                                 
1 SANCT THOMÀS: sant thomas apostol I2 

2 Thomàs és interpretat abissus la qual paraula és appellada en grech ‘duptós’: Thomas interpretatur abyssus uel 
geminus quod et grece Didimus dicitur LA 53, 1 
3 sanct: sant I2 
4 sanct: sant I2 
5 hac: hague I2 
6 LA VIDA DE SANCT: de sant I2 
7 sanct: sant I2. La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés 
8 mentre: mentra I2 
9 Abanon: abanes I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 dix-li: dix I2 
13 spert: expert I2 

                                                 
a «Rages Medorum» (LA 5, 170), ‘mal o ràbia dels medes’. 
b Alexandre Sever, emperador romà del 222 al 235. 
c Abgar V, rei d’Edessa (Messopotàmia) mort ca. 50 dC a qui hom atribueix correspondència amb Jesucrist 
en la qual li demanava que el sanara. 
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14 en: a I2 

15 de sanct: sant I2 
16 buffetada: buffetada I2 
17 hic: hi I2 
18 appar e:  appar ell I1 appare e I2 
19 Falta el f. XXI en el testimoni I-2000 de la BNE, el transcrivim a partir del testimoni inc. 687 de la UB. 
20 E que açò... de prehycar: om. I2 

21 s’és: es I2 

22 regina: reyna I2 

23 luxúria: suxuria I1 

24 neix: om. I2 

25 dehia: deya I2 

26 Pelàgia: palegia I1 Pelagia LA 57, 61 
27 fonch: fonch I2 

28 que li donàs: li dona I2 

29 axí: om. I2 
30 sanct: sant I2 
31 enaprés: apres I2 
32 honrament: honra I2 
33 sanct: sant I2 
34 en: om. I2 
35 que: om. I2 
36 ne cobejassen alguna cosa carnal: om. I2 

37 sanct: sant I2 
38 bateja’t: bateiet I2 

39 presoner: perçoner I2 
40 en: om. I2 
41 sanct: sant I2 
42 En: om. I2 
43 sanct: sant I2 
44 nenguna: neguna I2 
45 certs eren: ensenyats eran en la fe de jesu christ I2 
46 E: om. I2 
47 e ha-us: yo us ha I2 
48 e: ço I2 
49 una saviesa és: es una saviesa I2 
50 la vista e oïda, gust e odorat: la vista la oida lo gust e lo odorar I2 

51 fan: son I2 
52 que·s: fon ques I2 
53 obres: coses I2 
54 X: dee I2 
55 XII: dotze I2 
56 aquests: aquestes I1 

57 sanct: sant I2 
58 Migdònia: micgdonia I1 micdonia I2 
59 d’en: de I2 
60 cunyat: cuynat I2 
61 Migdònia: micgdonia I1 micdonia I2 
62 na: om. I2 
63 esmaginava: imaginava I2 
64 na: om. I2 
65 na Migdònia: micdonia I2 
66 cambià’s los: cambia sos I2 
67 axí: aci I2 
68 la cuydava tenir: cuydava tenir la I2 
69 de: ens aparta de I2 
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70 deleita: delita I2 
71 Migdònia: micdonia I2 
72 son: a son I2 
73 en: en lo I2 
74 na Magdonia: mkicdonia I2 
75 pleÿa: playa I2 
76 en: om. I2 
77 regine: reyna I2 
78 na Magdonia: micdonia I2 
79 regina: reyna I2 
80 na Migdònia : a micdonia micdonia I2 
81 regina: reyna I2 
82 regina: reyna I2 
83 Dix: e dix I2 
84 instroïts: instruits I2 
85 regina: reyna I2 
86 lo rey: om. I2 
87 Migdonia: micdonia I2 
88 a: de I2 
89 conéxer: coneer I1 

90 regina: reyna I2 
91 davant portat: portat davant I2 
92 de: es de I2 
93 no: e no I2 
94 los: os I1 

95 que: qui I2 
96 ferre: ferro I2 
97 isqué: hixque I2 
98 qui: que I2 
99 ferre: ferro I2 
100 sanct: sant I2 
101 sanct: sant I2 
102 fonch: la fornal fon I2 
103 sanct: sant I2 
104 en: om. I2 
105 dega: deia I1 
106 que: qui I2 
107 en: en la I2 
108 matal: metal I2 
109 mas: om. I2 
110 Déu: Senyor I2 

111 a: de I2 
112 Jo: Yo I2 
113 en: om. I2 
114 que l’havia: quil havia I2 
115 apístola: epistola I1 

116 los enemichs fugen: fugen tots los enemichs I2 

117 mèrit: merits I2 

118 sanct: sant I2 
119 Com: lo qual com I2 

120 siritans: sirians I2 
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[VIII] LA NATIVITAT DE JESUCHRISTa [XXIIIb] 

a nativitat de nostre Senyor Jesuchrist en carn, segons que dien alguns, fou pus1 

que foren complits V mília CCXXVIII2 anys del començament de Adam;3 o, segons 

que dien alguns, VI4 mília anys; o, segons la Crònicha de n’Eusebi5 de Cesarea, pus que 

foren complits V mília DCCCC6 anys, en7 lo temps de Octavià emperador.b Mas VI mília 5 

anys són trobats per en8 Methodoroc de Adam fins a la nativitat de Hiesuchrist, emperò 

més és trobament místich que trobament per cròniques. E, depuys9 que Jesucrist vench 

en carn, tot lo món se alegrà de gran pau, enaxí que tot lo món era tant pacífich que un 

sol emperador bastava a regir e a jutjar tot lo món, lo qual havia nom Octavià e nebot 

de Juli Cèsar.d Car, axí com lo Fill de Déu volgué nèxer,10 volgué donar a nosaltres pau 10 

temporal e pau perpetual e volgué que lo seu naximent fos ennoblit per pau temporal.e 

Enaxí que Cèsar Augustus fonch senyor de tot lo món, ço és, emperador, aquell11 

volgué saber quantes províncies, e quantes ciutats, e quants castells e viles, e quants 

hòmens havia en tot lo món, e manà, segons se12 troba en les Hystòries Scolàstiques, que 

tots los hòmens anassen a les ciutats on eren nats e13 cascú portàs un diner d’argent 15 

‒qui valia en aquell temps X diners, d’aquells altres diners corribles‒, e que liuràs 

aquell diner a aquell qui era major en aquella província e que confessàs cascú que era 

sotmés14 a l’emperi de Roma. Lo diner havia ymage de Cèsar, l’emperador, e era-y scrit 

lo seu nom.f E15 aquest ordenament aytal16 era nomenat descripció o professió, segons 

diversos esguardaments. E era dit professió per ço: car17 cascú dels hòmens, quant 20 

anava al majoral de la pro[XXIIIc]víncia per donar lo censal del cap, ço és, aquell diner 

qui era18 nomenat denàrius per ço que valia X petits diners, posava sobre lo seu cap 

aquell19 dient que ell era sotmés a l’emperi de Roma, d’on era dit20 professió, ço és, 

‘atorgament ab pròpria bocha’.g E açò·s feya davant tot lo poble. Mas descripció és dita 

car lo nombre d’aquells hòmens qui portaven los cens a aquell eren determenats per 25 

cert nombre en scrit. Aquesta primera descripció fonch feta per Cirí, majoral de la 

província de Círia. E aquesta primera descripció és dita, segons21 que22 és scrit en 

aquelles mateixes23 Hystòries Scolàstiques, car Judea, segons que hom diu,24 és en les 

                                                 
a Data de celebració: 25 de desembre. 
b Octavi August, emperador romà del 27 aC al 14 dC. 
c Es refereix a Metodi d’Olimp (s. III-IV), escriptor grec i pare de l’Església. 
d Juli Cèsar (100-44 aC), militar, polític i escriptor que arribà a acumular el màxim poder de Roma com a 
cònsol i dictador. 
e Traducció deficient: «Nam sicut nasci uoluit ut nobis pacem pectoris et pacem eternitatis tribueret, sic 
uoluit ut nihilominus ortum suum pax temporis illustraret.» (LA 6, 5). És a dir: ‘Jesucrist, que ens proveeix 
de pau, volgué nàixer en temps de pau i fou en època d’Octavià quan  hi havia una pau tan general que 
permetia que un sol emperador governara tot el món’. 
f Aquesta refeència a la imatge que apareix a la moneda pot estar relacionada amb l’episodi del tribut del 
Cèsar (Mt. 22, 15-22; Mc. 12, 13-17; Lc. 20, 20-26): a la pregunta d’uns fariseus de si devien pagar l’impost al 
Cèsar, Crist els demana de qui és la cara i la inscripció i acaba dient: «al Cèsar allò que és del Cèsar, i a Dèu 
allò que és de Déu». 
g Es tracta d’una falsa etimologia per derivació del text llatí que el català no reprodueix fidelment: «unde 
dicebatur professio, id est proprio ore fassio» (LA 6, 10). Professio = propio + fassio (‘pròpia veu’). 
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darreres habitacions de la terra,a per què fonch ordenat que aquella discripció25 o 

professió fos començada en ella e aprés se seguís en los altres regnes qui eren entorn a 30 

aquella.26 E axí ho feren los majorals d’aquelles províncies. E pot ésser dita primera, ço 

és, universal, car en les altres províncies particulars fonch primerament ordenat allò; o 

pot ésser dita primera car la primera descripció dels caps era feta.b 

E com aprés se aproismàs lo temps que nostra dona sancta Maria27 degués 

infantar e Joseph no sabia de la sua renda quanta era, pres28 ab si sancta Maria29 e 35 

menà-sse’n30 en Betlem, car no volgué comanar31 a negú32 lo tresor que Déus33 li havia 

comanat, mas ell curosament ho34 volgué guardar per si mateix. E quant fonch en 

Betlem, la Verge sancta Maria35 véu una partida del poble qui s’alegrava e altra partida 

que plorava, e l’àngel li declarà allò per què era. E dix-li axí: «Aquella part del poble 

qui s’alegre36 és lo poble dels gentils, qui pendrà benedictió perdurable en la37 sement 40 

d’Abraam. E la part del poble [XXIIId] qui plora38 és la gent dels jueus, qui per lurs 

propris fets menats són reprovats per Déu».  

E, com Joseph e sancta Maria39 fossen venguts en Betlem, no pogueren trobar 

negun hostal en què possassen, per ço com eren pobres e tots los hostals eren plens de 

les altres gents qui eren venguts per donar lo cens al majordom de l’emperador. E axí, 45 

Joseph e la Verge Maria giraren-se en una travessa communa, la qual, segons que és 

scrit en les Històries Scolàstiques, era entre dues cases, la qual appellaven diversori, sots 

la qual cuberta los ciutadans d’aquella ciutat s’ajustaven a vegades a tenir parlament. E 

a vegades s’i ajustaven alguns dies que s’i delitaven e, axí mateix, s’i ajustaven com era 

temps torbat. En lo qual loch, segons que alguns dien, Joseph havia feta menjadora al 50 

bou e a l’ase; o, segons que dien alguns, los pagesos d’aquella terra, quant venien en 

aquella ciutat, ligaven aquí les bèsties e, per ço, era40 feta aqui menjadora.41 E en aquell 

loch, entorn de la mitjanit, la sancta Verge42 infantà son fill e posà’l sobre lo fe en la 

menjadora, lo qual fe, segons que43 és scrit, portaren a Roma per la gran maravella de la 

nativitat de Jesucrist [I], ço és, que44 en moltes maneres fonch maravellosament 55 

demostrada e molt profitosament apparellada: primerament quant a la part d’aquell 

qui l’engendrà,45 e quant a la part d’aquell qui fonch engenrat e quant a la manera de 

l’engenrador.  

[I.I] La primera, quant a la part d’aquell qui l’engenrà, sí fonch feta 

maravellosament46 perquè la Verge era verge ans del part, e fonch verge aprés lo47 part 60 

e, stant verge, infantà. E açò·s prova per V48 maneres: primerament, per lo propheta 

Isaÿes,49 quant dix: «Ecce virgo concipiet»,c etc. [XXIIIIa] La segona, per figura, car aquesta 

cosa fonch figurada per la verga de Aaron, la qual florí sens tota maestria d’ome.50 

                                                 
a El text no diu açò: «quia enim Iudea in umbilico nostre terra habitabilis esse dicitur» (LA 6, 14), és a dir, 
que Judea és el melic de la terra habitada. A l’edat mitjana es considerava que Jerusalem estava al centre 
de la Terra, i així apareixia als mapes; en aquest sentit, és incomprensible l’error de FS. 
b ‘Es pot dir que la descripció de Judea és la primera perquè fou la primera que es va fer, abans que en cap 
altra província, o perquè era la primera que es feia dels caps de família’. 
c Is 7, 14. 
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Encara per la porta de Ezechiel, la51 qual totstemps52 romàs tancada. La terça manera,53 

per la guarda de Joseph,54 car Joseph per la sua guarda fonch55 testimoni de virginitat 65 

de sancta Maria.56 La quarta, per experiència de fet, car, com lo temps de l’infantar 

s’acostàs, segons que hom troba en la Compilació de fra Barthomeu –la qual cosa sembla 

que sia stada treta del Llibre de la Infantesa del Salvador–,a que Joseph, jatsia açò que ell 

no duptàs que·l salvador devia nàxer de la Verge, emperò ell volgué servar la costuma 

de la terra e féu venir profembres, les quals levassen l’infant a la Verge, de les quals 70 

havia nom la una Zabel e l’altra Salomé. E Zabel, com guardàs e encerquàs sancta 

Maria e la trobàs verge, cridà que verge havia infantat; e Salomé, com no ho cregués, e 

açò volgués provar semblantment com Zabel, de continent fonch dèbil de la mà. 

Emperò, per manament de l’àngel, Salomé tocà l’infant d’aquella mà e, tantost, fonch 

guarida.57 La V manera, per evidència del miracle, car pau fonch en Roma per dotze 75 

anys, segons que fa testimoni Innocent papa terç,58b e, per ço, los romans feren un palau 

bell de Pau e aquí posaren la ymage de Ròmul.c E demanaren a lur déu n’Apol·lo quant 

duraria aquell temple e ell los59 respòs que fins que la verge infantàs. E, per ço, los 

romans en les portes60 del temple posaren aquest títol, e61 scriviren: «Aquest és lo 

temple perpetual de pau».d Mas, en aquella nit que la Verge infantà, lo temple caygué 80 

de tot en tot e en aquell loch és ara la església dita Sancta Maria Nova.  

[I.II] En la segona manera fonch maravellosament62 [XXIIIIb] la nativitat de 

Jesuchrist car, segons que diu sanct Bernat:63 «En una persona mateixa64 s’ajustaren 

maravellosament e·s convengueren65 la perpetualitat e l’antiquitat e la novelletat:66 la 

perpetualitat,67 ço és, a saber,68 la deïtat; la antiquitat, ço és, la carn de Adam e de sa 85 

generació; la novelletat,69 ço és, la ànima novellament70 creada». Dix71 encara aquell 

mateix sanct72 Bernat que: «Hiesucrist vuy ha fets73 mesclaments en tres obres, axí 

maravellosament les ha fetes singularment,74 que semblant en aquelles75 no foren may 

fetes, ne seran d’aquí avant, car mesclats són la un e l’altre,76 déus77 e home, mare e 

verge,78 la fe e lo cor humanal. La primera de aquestes sí és molt maravellosa, car són 90 

ajustats e mesclats79 Déus80 e lo lim de la terra, la majestat [e] la enfermetat, ço és, tan 

gran noblesa e tan gran viltat, car no ha al món tan gran noblesa e tan alta cosa com la 

deïtat e res no és tan vil cosa81 com lim de terra. La segona no fonch82 maravellosa, car 

may en lo món no és oït que la83 verge fos mare e que la mare romangués verge.84 La 

terça és menor que la primera ne la segona,85 mas no és menys fort, car molt86 és cosa 95 

maravellosa que·l cor de l’home pugue87 donar fe a aquelles dues coses a creure:88 que 

                                                 
a Es refereix a Bartolomeo da Trento, que escrigué el Liber epilogorum in gesta sanctorum, una de les fonts 
directes de Voragine. És molt estrany que en aquest tipus d’obres apareguen citats els models i més si són 
del mateix orde. Ps. Mateu, Libri de nativitate mariae, es tracta d’un dels evangelis apòcrifs més difosos 
arreu d’Europa Occidental. 
b Innocenci III, papa del 1198 al 1216. 
c Ròmul fou el fundador mític de Roma i era considerat un heroi de la ciutat. 
d Els romans no entengueren l’oracle d’Apol·lo: la pau seria eterna si havia de durar fins que una verge 
tinguera un fill.  
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Déu fos home e que la Verge, qui havia infantat, que restàs verge aprés lo part».89 

Aquestes coses dix sanct Bernat.90 

[I.III] En la terça manera fonch molt91 maravellosa la nativitat de Hiesuchrist de la 

part de la manera de l’engenrar,92 car lo part de la Verge fonch sobra natura,93 per ço 100 

que la verge concebé; e fonch sobre raó, que Déus94 engenrà; fonch sobre humanal 

condició, per ço95 que sens dolor infantà; fonch sobre costuma d’engenrar e de 

concebre,96 per ço que concebé [XXIIIIc] Jesucrist per Sanct Spirit, car la Verge no 

engenrà a Hiesucrist per sement humanal, mas per speriment e per mesclament de 

Sanct Spirit;97 car, lo Sanct Sperit ha rebut e format de les molt pures e castes sanchs98 105 

de la Verge aquell sanct cors de Jesuchrist. E, axí, nostre Senyor mostrà99 la quarta 

maravella de formar home, car, segons que100 diu Ancelmus, en quatre maneres pogué 

Déu fer101 home: la primera sí102 és sens hom e dona, segons que103 fonch en Adam;  la 

segona sí és104 de home sens fembra, segons que féu105 Eva; la terça sí és106 d’om ab107 

fembra, segons que108 usam en lo comú ús; la quarta sí és109 de fembra sens home,110 110 

segons que huy és stat fet111 del Fill de Déu, qui nasqué de la gloriosa Verge.112  

[II] En la segona manera, la nativitat de Jesucrist fonch huy113 en moltes maneres 

demostrada, car fonch mostrada per tots los graus de creatures. Car, alguna creatura és 

que ha tan solament natura, que és114 axí com aquelles creatures qui115 tan solament han 

lo116 cors, axí com casa o temple; alguna creatura és que ha117 en si cors e viu, axí com 115 

los arbres e les herbes e lurs semblants;118 alguna creatura és que ha119 en si cors e viu e 

té sentiment, axí com són les bèsties; alguna creatura és que té ésser, vida, e sentiment e 

discreció, axí com l’ome; alguna creatura est qui120 viu, e té sentiment, e coneix, e entén, 

e té discreció e intel·ligència, axí com l’àngel. Per aquestes totes creatures la nativitat de 

Jesuchrist és huy121 demostrada. 120 

[II.I] E la primera creatura, ço és, aquella que tan solament ha cors, és de tres 

maneres: manera122 obscura, trespassant o desviable, e luent. [II.I.I] La primera manera, 

donchs, és demostrada en aquestes tres coses: axí com per lo destroïment del temple 

dels romans, segons que damunt és dit;123 e per [XXIIIId] lo destroïment de la ymage de 

Ròmul, qui era déu dels romans, la qual lavors caygué e fonch consumada;124 e per los 125 

derrocaments125 de les altres ymages126 qui lavors caygueren e foren destroïdes127 en 

molts altres lochs. Car, segons que hom lig128 en Hieremies propheta,129 quant fonch 

devallat en Egipte, aprés la mort de Godolies, donà senyal al rey de Egipte que les 

seues ýdoles caurien e serien destroïdes130 quant la verge infantaria son fill, per la qual 

cosa los preveres de les ýdoles posaren en loch secret e amagat131 en lo temple la ymage 130 

de la Verge ab un infant a les faldes e adoraven-la. Enaprés, foren demanats per 

Ptholomeu reya què volia dir allò e ells digueren que allò era misteri de la tractació del 

                                                 
a El primer Ptolemeu, rei d’Egipte del 305 al 285 aC, fou general d’Alexandre el Gran i creà una llarga 
dinastia de tradició grega fins a Ptolemeu XV, fill de Cleòpatra i mort el 30 aC.  
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pare, la qual cosa los majors havien ja entesa per lo propheta Hieremies,a e havien hoÿt 

dir a lurs savis amichs antichs e, axí, cregueren devenir en veritat.132 

[II.I.II] En la segona manera fonch demostrada la nativitat de Jesuchrist per 135 

aquelles creatures que primerament133 han cors134 trespassable e desviable, car en 

aquella nit que·l Fill de Déu135 nasqué la scuredat de la nit se girà en claredat del dia. E 

a136  Roma, segons que137 diu Innocent papa terç, en aquella138 una font d’aua139 se mudà 

en una nit140 font de oli. E aquella font corregué fins a141 Tibre, e, per142 tot aquell dia, 

corregué molt143 largament e allí és fundada la església que·s diu Sancta Maria de 140 

Tibri.144 E havia prophetizat Sibil·la145 que, quant la font d’aygua tornaria en146 font 

d’oli, naxeria lo salvador de tot lo món.  

[II.I.III] En la terça manera fonch demostrada la nativitat de Jesucrist per aquelles 

creatures qui147 han cors148 luent purament, axí com per149 les coses celestials, car en 

aquella nativitat de Jesuchrist,150 segons recompta sanct151 Johan Crisòstom, com los tres 145 

reys fessen oració en [XXVa] un mont, apparech a ells una stel·la, qui havia forma de 

infant molt bell e al cap de aquell infant resplandia una creu, e aquella stela dix a 

aquells reys que anassen en Judea e aquí trobarien aquell infant qui era nat. En aquell 

mateix dia aparegueren tres raigs de sol en Oriente,152 los quals, poch a poch,153 

s’ajustaren e tornaren a un sol, per la qual cosa significa conexença qui apparia a tot lo 150 

món un sol Déu qui era en trinitat de154 persones tres e que nat era155 aquell en lo qual156 

tres coses s’eren ajustades e convengudes,157 ço és a saber, la ànima e158 la carn e la 

deïtat. Emperò, scrit és en les Històries Scolàstiques que en aquell dia de la nativitat159 no 

apparegueren tres sols, mas abans algun temps, ço és, aprés la mort de Juli160 Cèsar, la 

qual cosa atorgà Eusèbius. E Octovià emperador, segons que recompta Innocent papa, 155 

<e> puys161 que hagué subjugat tot lo món a la senyoria de Roma, en tant plagué als 

senadors que·l volgueren colre e honrar com a déu. Emperò, aquell emperador fonch 

savi e entés, e conegué que ell era mortal e no volgué usar ne pendre coses qui·s162 

pertanyessen a senyoria163 perpetual. E, per la gran instància que·ls senadors li feren, 

l’emperador féu venir davant ell Sibil·la propheta164 e volgué saber per les oracionsb 160 

d’ella si en negun temps naxeria en lo món negun165 hom qui fos major d’ell. E de açò 

havia fet ajustar consell en lo dia de la nativitat de Jesucrist. E Sibil·la fonch en la 

cambra de l’emperador e stigué en oració; e en mig del dia ella véu entorn del sol un 

cercle d’or e en lo mig166 d’aquell véu la Verge, qui167 estava molt bella e tenia en la 

falda l’infant. E, lavors, Sibil·la mostrà aquella cosa a Cèsar, l’emperador, e, com 165 

l’empera[XXVb]dor ho hagués vist, maravellà’s fort d’aquella visió e hoý una veu qui168 

                                                 
a Traducció deficient: «Sed a Ptolomeo rege postea interrogati quid hoc sibi uellet dixerunt paterne 
traditionis hoc esse misterium quod a sancto propheta eorum maiores acceperant» (LA, 6, 80); és a dir; 
‘Però, més tard, el rei Ptolemeu preguntà pel significat d’açò i li digueren que era un misteri de la tradició 
dels pares, que els seus avantpassats havien rebut d’n sant profeta i que creien que es faria realitat’. 
b Sembla que el traductor no entén el mot oracula, que aquí està traduït per ‘oracions’ («Ad illorum 
instantiam Sibyllam prophetissam aduocat scire uolens per eius oracula si in mundo maior eo aliquando 
nasceretur», LA 6, 93).  
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li dix: «Aquesta és la ara del cel».a E dix Sibil·la a l’emperador: «Aquest infant és major 

que tu, donchs, adora’l».169 Enaprés, aquella cambra fonch dedicada a honor de sancta 

Maria e huy és nomenada la església de170 Sancta171 Maria de Araceli. E, quant 

l’emperador hagué enteses aquestes coses que aquell infant era major que ell, 170 

offerí-li encens e no volch que d’aquí avant fos appellat déu per los senadors de Roma 

ne per altres.  

E de aquella cosa mateixa172 parla axí Oròsius:b «En lo temps de Octavià, 

l’emperador,173 que174 un dia en ora de tèrcia, en temps clar e seré, un cercle celestial a 

semblança de creu circuhia entorn lo175 sol, a demostrar que sdevenidor era aquell 175 

per176 lo qual tot lo món governaria». Aquesta cosa matexa177 dix Timotheu, que ell 

trobà en les antigues178 històries dels romans que Octovià,179 en lo XXXV any del regisme 

seu180 que181 muntà en lo Capitol,182 quasi qui volgués dir que negú183 no era a venir 

que184 governàs aprés ell los drets públichs de Roma. E açò féu a instància e a demanda 

dels senadors seus. E hoý en lo Capitol185 una veu qui186 li dix: «Un infant celestial és 180 

engenrat de Déu vivent sens temps finable e que no hagué començament, lo qual infant 

deu nàxer adés prop187 de la verge no corrompuda».188 E, pus que Octovià hac oÿdes 

aquestes coses, edificà aquí una ara, a la qual posà aquest títol: «Aquesta és la ara del 

Fill de Déu vivent». E en189 algunes cròniques troba hom, stant que·l190 temps de la 

nativitat de Jesuchrist se acostava, Octovià manà fer per lo món carreres públiques e 185 

jaquí als romans tots sos deuts.191  

[II.II] En la segona manera fonch demostrada e manifestada la nativitat de 

Jesucrist per la creatura que ha ésser e vida, axí com són les plantes e los [XXVc] arbres, 

car en aquesta nit, segons que dix192 Bartholomeu193 en la sua Compilació, les vinyes que 

engenren194 lo bàlsam195 floriren e donaren fruyt e liquor.  190 

[II.III] En la terça manera fonch demostrada la nativitat de Hiesuchrist per196 

aquella creatura que té ésser e vida e sentiment, axí com són les bèsties, car Joseph, en 

aquell temps com se n’anàs en Bethlem ab la Verge Maria prenyada, menà ab si un bou 

per ço que·l venés e que pagàs lo cens e lo tribut per ell e per la Verge, e que lo restant 

los servís a viure; e menà ab si un ase, per tal que sobre aquell197 portàs la Verge. E, axí, 195 

lo bou e l’ase conegueren lo Fill de Déu com fonch nat maravellosament e, ab los 

genolls enclinats,198 adoraren-lo. E abans de la nativitat del Fill de Déu per alguns dies, 

axí com diu Eusèbius en les sues Cròniques, com alguns hòmens laurassen, menaren 

lurs bous e los bous digueren als lauradors: «Los hòmens defalliran e los blats 

profitaran».  200 

[II.IV] En la quarta manera fonch demostrada e199 manifestada la nativitat de 

Jesucrist per la creatura que té ésser, e vida, e sentiment e discreció, axí com per los 

                                                 
a «Hec est ara celi» (LA 6, 96), és a dir, ‘l’altar del cel’. Encara que està documentat el nom d’araceli en texts 
catalans medievals per referir-se a la visió que té lloc a l’episodi de la Sibil·la i l’Emperador, ací no es 
tradueix com un mot específic, sinó, d’una banda, ara i, de l’altra, celi. 
b Es refereix a l’historiador i teòleg Pau Orosi (ca. 475-418). 
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pastors, car en aquella matexa ora los pastors sobre los seus bestiars vel·laven, axí com 

dues vegades en l’any: en les pus largues nits e en los pus breus dies de tot l’any,a e açò 

havien a costuma. Costuma fonch d’ací enrera200 als gentils, que feyen per honrament 205 

del sol en cada un solstici de estiu,201 prop la festa de Sant202 Johan Baptista, e en lo 

solstici de hyvern,203 ço és, prop la festa de la Nativitat de Jesucrist les vigílies de la nit 

colre e204 observar e guardar. La qual costuma perventurà als jueus. Per ús de aquells205 

gentils qui habitaven en la terra dels jueus206 era vengut que sien costuma als dits jueus, 

que vel·laven axí com los gentils. E, lavors, l’àngel de [XXVd] nostre Senyor apparech 210 

en207 aquells pastors qui vel·laven208 e denuncià’ls que·l Salvador de tot lo món era nat. 

E, perquè209 trobassen açò, donà’ls en210 senyal que hoirien gran multitut d’àngels 

cantants en altes veus: «Gloria in exelcis Deo», etc. Los211 pastors vengueren en Bethlem e 

veren tot ço que l’àngel los havia dit. Encara altra vegada fonch manifestada la nativitat 

de Jhesuchrist per Cèsar emperador, qui en aquell temps féu manament que negun no·l 215 

nomenàs déu, per la visió que havia vista del sol, axí com diu Oròsius, que per lo 

enderrocament del temple, e de212 la font de l’oli e per pençaments, que en lo món era 

nat qui era213 major de si mateix. E,214 axí, d’aquí avant Cèsar no volgué que fos 

nomenat déu ne senyor. Encara fonch manifest215 per los sodomites, que tots quants n’i 

havia en lo món foren morts en aquella nit, ço és, que tots aquells qui treballaven en 220 

aquell peccat destruí e matà. E açò féu Jhesuchrist per tal que en la natura, la qual ell 

havia presa, d’aquí avant no fossen trobats tant peccadors de tan leig peccat,216 car, 

segons que217 diu sant Agustí,218 veent nostre Senyor peccat contra natura fet219 en 

l’umanal linatge quasi no volia ésser encarnat.  

[II.V] En la sinquena manera fonch demostrada la nativitat de Hiesuchrist220 per la 225 

creatura que ha ésser, viure e sentir, créxer e conéxer, e entendre, axí com los àngels, 

car los àngels en aquella nativitat de Jesuchrist als pastors denunciaren, segons que ja 

és dit.  

[III] En la terça manera fonch demostrada la nativitat de Jesuchrist a nosaltres 

humilment e profitosa en tres maneres. [III.I] La primera, a confusió dels diables, per ço 230 

com lo enemich de la ànima, ço és, lo diable, que221 axí com d’abans nos fahia222 noure, 

no pot a nosaltres noure. Per què és dit que sant Hugo abat en la Nativitat de 

Jesuchrist, ço és, en la vigília, véu la Verge tenir en sos bra[XXVIa]ços son fill, e deya: 

«Ara és lo dia present en lo qual los oratoris dels prophetes se renovellen. On és ara 

l’enemich que223 abans d’aquest dia los hòmens sobrava?». En aquesta veu lo diable 235 

exí224 de la terra per tal que les paraules de Déu contrastàs, mas falech-li la sua 

iniquitat, car, de mentre que ell225 circuhïa les obres e los officis dels frares, la devoció 

de l’oratori, e la liçó del refetor,226 e los aspres lits del dormitori e la paciència del 

capítol aquell antich enemich d’allí gitaren. Encara és legit227 en lo libre de Petro 

                                                 
a Hi ha una confusió i el text diu el mateix: la nit més breu és igual al dia més curt. «Nam in ipsa hora 
pastores super gregem suum uigilabant sicut bis in anno in longioribus et brevioribus noctibus anni 
consueuerant» (LA 6, 118). 
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Cluniacensia que en la vigília de la Nativitat de Jhesucrist apparegué a Hugo la Verge 240 

Maria tenint son fill en sa falda, e jugava ab ell228 e deya: «Has conegut, mare, que lo 

dia de la mia nativitat la Església ab grans cants de laors canta e celebra? E, donchs, on 

és ara la virtut del diable? Què pot dir ne fer?». E, axí, lo diable fonc vist exir, e açò en 

manera que exís d’una fossa, e dix: «Si en la sglésia, on les tues laors són fetes, entrar 

no puch, emperò en lo capítol e en lo refetori229 e en lo dormitori entraré». E, dementre 245 

que assajava de entrar, trobà la porta del capítol massa streta, e la porta del dormitori 

trobà baxa230 a ell, qui era gran, e la porta del refetori231 tancada per son empediment, 

ço és a saber, per caritat dels servents oint les liçons e per temprança dels232 lurs 

menjars e de lur beure. E, axí, lo diable, confús, s’espantà.  

[III.II] La II233 manera, per impetrar la vènia, car lig-se en lo libre dels exemplesb 250 

que era una dona de mala vida, pensant234 en son cor los peccats passats, desesperava235 

de la gràcia de Déu, car, pensant del judici de Déu, conexia per236 los pecats fets que237 

era damnada e que en lo infern devia ésser punida. E, pensant de paradís, pensava 

ésser sutza e pudent de moltes obres; e, pensant de la passió, pensave’s ésser [XXVIb] 

ingrata; e, pensant de la infanteza de Déu e que les creatures per poca cosa són alegres, 255 

e238 pregava nostre Senyor que per la sua puerilitat li perdonàs les offenses que li havia 

fetes.239 E merexia240 haver perdó e gràcia de nostre Senyor Déu.241  

[III.III] La terça manera és per curar la infirmitat nostra. Diu encara242 sant 

Barnat243 de la utilitat de la nativitat de Jhesuchristi:244 «En tres maneres de malalties 

treballa l’umanal linatge,245 ço és, en lo començament e en lo mig e en la fi, ço és, en la 260 

nativitat246 e en la vida e en la mort. La nativitat era molt sutza de l’humanal linatge e la 

vida molt perversa e la mort molt perillosa. E, axí, naxent Jesucrist,247 contra aquestres 

tres malalties posà-y tres remeys, car nasqué, viví e morí. E la sua nativitat purgà la 

nostra nativitat,248 e la vida sua instruí la nostra e la sua mort ha destruït249 la nostra 

mort».250 Aquestes tres coses diu sant Barnart.251  265 

[III.IV] La quarta manera és per humiliar la supèrbia. Diu252 sant Agustí:253 «La 

utilitat de la nativitat del Fill de Déu, la qual en la sua incarnació donà a nosaltres, 

fonch exemple e sacrificament e metjament. E donà’ns exemple molt convinent que 

hom lo devia seguir en lo molt alt sacrificament, per lo qual la sutzesa del nostre peccat 

se soltàs, e lo subirà metjament, per lo qual l’inflació del nostre ergull se sanàs».254 270 

L’ergull del primer home és sanat per la humilitat del salvador e considera com 

convinentment la humilitat del salvador responia a la supèrbia de l’home primer 

perdut, car la supèrbia del primer home fonch contra Déu, e fins a Déu e sobre Déu. 

Era contra Déu axí com féu contra lo manament de Déu, axí com li havia manat que no 

menjàs del fruyt del fust255 de saber bé e mal; e l’ergull de l’home era [XXVIc] fins a Déu, 275 

                                                 
a Es refereix a Pere el Venerable (1092-1156), abat de Cluny. 
b L’autor fa referència a un llibre d’Esteve de Bourbon (Tractatus de diversis materiis praedicabilibus) dedicat a 
recollir exemples útils per a la confecció de sermons. Aquesta indicació confirma la relació estreta entre la 
Legenda aurea i la predicació. 
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ço és, fins a l’appetit de la deïtat, creent al diable, qui dix: «Sereu axí com Déu, sabent 

bé e mal»; e l’ergull era sobre Déu axí com diu Ancelm que Déu, aquell voler, no volia 

e, lavors, la sua voluntat era sobre la voluntat de Déu. E lo Fill de Déu, segons Johan 

Damascén, humilià’s a si mateix per amor dels hòmens, no contra los hòmens, fins als 

hòmens e sobre lo hòmens. Per amor dels hòmens, ço és, per utilitat e salut d’ells; fins 280 

als hòmens, per nàxer semblant de l’home, car la sua nativitat fou semblant a nosaltres, 

ço és, en quant fou de dona; sobre los hòmens, car no fonch semblant a nosaltres la sua 

nativitat, car de Sant Sperit e de gloriosa verge fonch nat. 

                                                 
1 fou pus: fon puys I2 

2 V mília CCXXVIII: cinch milia dos cens e vint e huyt I2 

3 del començament de Adam: de la creacio de nostre primer pare adam I2 

4 VI: sis I2 
5 n’Eusebi: Eusebi I2 
6 V mília DCCCC: cinch milia nou cens I2 

7 en: e en I2 
8 en: om. I2 
9 depuys: despuys I2 
10 nèxer: naxer I2 
11 aquell: e aquell I2 

12 se: ques I2 
13 e: e que I2 
14 sotmés: sotsmes I2 
15 E: En I1 I2 
16 ordenament aytal: tal ordenament I2 
17 car: que I2 
18 qui era: om. I2 

19 posava sobre lo seu cap aquell: posaval sobre lo seu cap I2 
20 dit: dita I2 
21 segons: segona I1 

22 que: om. I2 
23 mateixes: matexes I2 
24 segons que hom diu: om. I2 

25 discripció: descripcio I2 
26 a aquella: daquella I2 
27 nostra dona sancta Maria: sacratissima verge Maria senyora nostra I2 
28 pres: e pres I1 
29 sancta Maria: la sua gloriosa sposa I2 
30 menà-sse’n: mena la sen I2 
31 comanar: acomanar I2 
32 negú: negun I2 
33 Déus: deu I2 
34 ho: lo I2 
35 Verge santa Maria: immaculada verge maria I2 
36 s’alegre: s’alegra I2 
37 la: lo I2 
38 plora: axi plora I2 
39 com Joseph e sancta Maria: com lo glorios joseph e la intemerada verge maria I2 
40 era: ere I1 

41 e axí mateix [...] menjadora: om. I2 
42 sancta Verge: gloriosa verge I2 
43 que: om. I2 
44 ço és que: car I2 
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45 engendrà: engenra I2 
46 si fonch feta maravellosament: fon maravellosa I2 
47 lo: del I2 

48 V: cinch I2 
49 lo propheta: om. I2 
50 sens tota maestria d’ome: sens mestria de hom I2 
51 la: lo I1 

52 totstemps: tostemps I2 
53 manera: om. I2 
54 de Joseph: del glorios joseph I2 
55 car Joseph per la sua guarda fonch: lo qual fon I2 
56 de virginitat de sancta Maria: de la virginitat de la sacratíssima verge maria I2 
57 La quarta [...] fonch guarida: apareix ratllat amb tinta a I2 i al testimoni d’I1 conservat a la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona. 
58 segons que fa testimoni Innocenci papa terç: om. I2 
59 los: om. I2 
60 los romans: om. I2 
61 posaren aquest títol e: om. I2 
62 maravellosament: maravellosa I2 
63 que diu sanct Bernat: sant bernat I2 
64 mateixa: matexa I2 
65 maravellosament e·s convengueren: om. I2 
66 novelletat: novellat I2 
67 perpetualitat: perpetuolitat I1 

68 a saber: om. I2 
69 novelletat: novellat I2 
70 novellament: novament I2 
71 Dix: Diu I2 
72 aquell mateix sanct: sant I2 
73 vuy ha fets: ha fet I2 
74 axí maravellosament les ha fetes singularment: maravellosament I2 
75 semblant en aquelles: semblants a aquelles I2 
76 són la un e l’altre: ensemps I2 
77 déus: [déu] I2 (de lectura díficil en I2 per deteriorament del full) 
78 verge: la verge I2 
79 e mesclats: om. I2  
80 Déus: deu I2 
81 cosa: om. I2 
82 no fonch: fou I2 
83 la: om. I2 
84 e que la mare romangués verge: romanint verge I2 
85 que la primera ne la segona: om. I2 
86 molt: om. I2 
87 pugue: puga I2 
88 a creure: om. I2 
89 que restàs verge aprés lo part: restàs verge I2 
90 Aquestes coses dix sanct Bernat: om. I2 
91 molt: om. I2 
92 de l’engenrar: dengenrar I2 
93 sobranatura: sobrenatura I2 
94 Déus: deu I2 
95 per ço: om. I2 
96 e de concebre: om. I2 
97 concebé Jesucrist per Sanct Spirit car la Verge no engenrà a Hiesucrist per sement humanal mas per speriment e 

per mesclament de Sanct Spirit: concebe jesucrist no per sement humanal mas per spirament del sanct spirit I2 
98 Sanct Sperit ha rebut e format de les molt pures e castes sanchs: sant spirit forma de la pura sanc I2 
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99 mostrà: demostra I2 
100 que: om. I2 
101 fer: formar I2 
102 si: om. I2 
103 que: om. I2 
104 segona si és: la segona I2 
105 que féu: fon en I2 
106 si és: om. I2 
107 ab: a I2 
108 que: om. I2 
109 si és: om. I2 
110 home: hom I2 
111 que huy és stat fet: és stat I2 
112 qui nasqué de la gloriosa Verge: om. I2 
113 huy: om. I2 
114 que és: om. I2 
115 qui: que I2 
116 lo: om. I2 
117 ha: te I2 
118 e les herbes e lurs semblants: om. I2 
119 ha: te I2 
120 est qui: es que I2 
121 huy: om. I2 
122 manera: ço és I2 
123 segons que damunt és dit: om. I2 
124 qui era déu dels romans la qual lavors caygué e fonch consumada: om. I2 
125 los derrocaments: lo derrocament I2 
126 ymages: ydoles I2 
127 e foren destroïdes: om. I2 
128 hom lig: es scrit I2 
129 propheta: om. I2 
130 e serien destroïdes: om. I2 
131 e amagat: om. I2 
132 Enaprés [...] veritat: om. I2 
133 primerament: om. I2 
134 cors: lo cors I2 
135 que·l Fill de Déu: que jesuchrist I2 
136 a: en I2 
137 que: om. I2 
138 aquella: aquella nit I2 
139 d’aua: d’aygua I2 
140 una nit: om. I2 
141 a: al I2 
142 per: om. I2 
143 molt: om. I2 
144 de Tibri: Transtíberim I2 
145 Sibil·la: la Sibilla I2 
146 en: om. I2 
147 qui: que I2 
148 cors: lo cors I2 
149 per: om. I2 

150 de Jesuchrist: om. I2 
151 sanct: sant I2 
152 Oriente: orient I2 
153 poch a poch: om. I2 
154 trinitat de: om. I2 
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155 nat era: era nat I2 
156 lo qual: qui I2 
157 e convengudes: om. I2 
158 e: om. I2 
159 de la nativitat: om. I2 
160 Juli: julius I2 
161 puys: puix I2  
162 qui·s: ques I2 
163 senyoria: la senyoria I2 
164 propheta: prophetissa I2 
165 negun: algun I2 
166 en lo mig: enmig I2 
167 qui: que I2 
168 qui: que I2 
169 adora’l: adorel I2 
170 la església de: om. I2 
171 Sancta: santa I2 
172 cosa mateixa: mateixa cosa I2  
173 l’emperador: emperador I2 
174 que: om. I2 
175 lo: del I2 
176 per: om. I2 
177 matexa: mateixa I2 
178 antigues: om. I2 
179 Octovià: octovia emperador I2 
180 regisme seu: seu regisme I2 
181 que: om. I2 
182 Capitol: capitoli I2 
183 negú: negun I2 
184 que: qui I2 
185 Capitol: capitoli I2 
186 qui: que I2 
187 prop: om. I2 
188 corrompuda: corrumpuda I2 
189 E en: En I2 
190 stant que·l: que quant lo I2 
191 deuts: deutes I2 
192 que dix: diu I2 
193 Bartholomeu: ptholomeu I2 
194 engenren: engenran I2 
195 bàlsam: balsem I2 
196 per: en I2 
197 sobre aquell: om. I2 
198 enclinats: inclinats I2 
199 demostrada e: om. I2 
200 d’ací enrera: om. I2 
201 de estiu: de lestiu I2 
202 sant: sanct I2 
203 de hyvern: del hivern I2 
204 e: om. I2 
205 de aquells: dels I2 
206 en la terra dels jueus: en aquella terra I2 
207 en: a I2 
208 vel·laven: lavors vetlaven I2 
209 perquè: per ço que I2 
210 en: om. I2 
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211 Los: E los I2 
212 de: per I2 
213 qui era: om. I2 
214 E: om. I2 
215 manifest: manifesta I2 
216 leig peccat: leigs peccats I2 
217 que: om. I2 
218 Agustí: augusti I2 
219 fet: om. I2 
220 Hiesuchrist: hiesu cist I1 

221 que: qui I2 
222 fahia: feya I2 
223 que: qui I2 
224 exí: hixque I2 
225 ell: om. I2 
226 refetor: refretor I2 
227 legit: scrit I2 
228 ell: ella I2 
229 refetori: refretori I2 
230 baxa: baixa I2 
231 refetori: refretori I2 
232 dels: de I2 
233 II: segona I2 
234 pensant: e pensant I2 
235 desesperava: se desesperava I2 
236 per: que per I2 
237 que: om. I2 
238 e: om. I2 
239 li havia fetes: fetes li havia I2 
240 merexia: meresque I2 
241 e gràcia de nostre Senyor Déu: de nostre senyor I2 
242 encara: om. I2 
243 sant Barnat: sanct bernat I2 
244 de Jhesuchristi: om. I2 
245 l’umanal linatge: hom I2 
246 nativitat: nativitat sua I2 
247 Jesucrist: jesucrrst I1 

248 nativitat: om. I2 
249 destruït: destruida I2 
250 mort: om. I2 
251 Barnart: bernat I2 
252 Diu: Car diu I2 
253 sant Agustí: sanct augusti I2 
254 La utilitat [...] sanàs: om. I2 
255 del fust: om. I2 
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[IX] LA VIDA DE SANCTA1 ANASTÀSIAa 

nastàsia fonc molt noble dona dels romans, filla d’en Protaxat noble, mas era 

pagà; e la sua mare havia nom Fausta e era cristiana, e era ensenyada a la fe de 

Jhesucrist per sant Grisogon. E fonch liurada per muller a un infant qui havia nom 

Públius e féu semblant d’ésser malalta per la infidelitat de son marit,b [XXVId] per tal 5 

que no fos sutza de la companyia d’ell. E sancta Anastàsia anava ab una sua serventa 

tots jorns visitar los crestians qui staven presos en lo carçre e donave’ls les coses que 

mester havien. E, quant son marit ho sabé, féu-la estretament guardar, axí que la volia 

matar de fam per tal que no pogués en les possessions ne en los béns d’aquella 

senyorejar. E, com sancta2 Anastàsia cuydà’s morir de fam, tramés doloroses letres a 10 

sant Grisogon e sant Grisogon molt consolables letres li envià. Entretant, lo marit de 

sancta Anastàsia morí e sancta Anastàsia fonch de continent del càrcer desliurada.  

E la dita sancta Anastàsia havia tres serventes molt belles qui eren germanes, les 

quals havien nom Agapen, Chònia3 e Yrene, les quals, com foren fetes chrestianes, no 

volgueren en neguna manera consentir al prefet de aquella terra. E foren encloses en 15 

una casa per aquell prefet e féu-les tancar aquí, en la qual casa era la vexella de la 

cuyna. E lo prefet, escalfat en la amor d’aquelles, anà-se’n a elles per tal que carnalment 

pogués ab elles usar, lo qual prefet, com fonch en la casa ab elles, cuydava tenir e 

abraçar les donzelles e abraçave4 e besava les calderes e les olles e l’altra vexella de 

cuyna. E, quant de açò fonch ben fart, exí defora mol negre e mascarat e los vestiments 20 

esquinsats e de leja forma. E los servents seus, qui defora l’esperaven, com le5 veren axí 

apparellat, cuydaren-se que fos tornat diable e prengueren-lo e feriren-lo malament e, 

puys, fugiren e jaquiren-lo sols. E, com ell se n’anàs a l’emperador clamar, los uns lo 

feriren ab vergues e ab les mans, e los altres li scopien en la cara e gitaven-li fanch e 

pols e totes vils coses per tal com los semblava fos tornat diable. E ell mateix era axí 25 

obsegat dels ulls que no [XXVIIa] podia veure si mateix com era adobat ne arreat, que ell 

mateix se maravellà6 què podia ésser com tots axí l’escarnien e l’avillanaven, segons la 

gran honor que li solien fer. E fonch-li vejares que él e tots los altres fossen vestits de 

belles vestidures blanques, mas, quant ell hoý dels altres que axí era tornat de leja 

forma, crech que les donzelles l’aguessen tornat tal per encantament que li haguessen 30 

fet e féu-les venir. E totes nues les féu despullar, mas les vestidures d’aquelles se 

ajustaren e·s tingueren de tal guisa a lurs carns que per neguna força no pogueren ésser 

despullades, axí que lo prefet hagué de açò gran maravella. E adormí’s e mes mans a 

roncar tan7 fort que no·l pogué hom despertar e, a la fi, aquelles verges foren per 

martiri en aquell loch coronades.  35 

                                                 
a Data de celebració: 25 de desembre a Occident. Santa Anastàsia (s. III) es representa amb un vas a la mà 

que simbolitza l’assistència als cristians empresonats. 
b No es refereix que anara amb altres dones, sinó al fet que era infidel o pagà. 

A 
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E sancta8 Anastàsia fonch per manament de l’emperador liurada al pretor per tal 

que la fes sacrificar a les ýdoles e, puys, que la prengués per muller. E, com aquell 

pretor tengués sancta9 Anastàsia en una cambra tancada e volgué aquella abraçar, de 

continent tornà orb, per què ell pregà los seus déus demanant-los si poria guarir. E ells 

respongueren-li que, per ço com a sancta Anastàsia havia fet tant de mal, ell era orb e 40 

per los seus déus seria tostemps turmentat dins en infern. E, com l’agueren tornat a sa 

casa, entre les mans dels infants ell morí.  

E, puys, sancta Anastàsia fonch liurada a un altre pretor, que la tingués en 

guarda, lo qual pretor, com hoý dir que sancta10 Anastàsia havia moltes e grans 

possessions, privadament dix-li: «Si vols ésser cristiana, fes ço que·t mana lo teu Déu, 45 

que mana que degua hom renunciar tots los béns de aquest món. [XXVIIb] Donchs, dóna 

a mi tot ço que has e ves hon te vulles e sies vera christiana». E sancta Anastàsia 

respòs-li: «Lo Déu meu mana que vena tot quant hom haja e lo preu de aquell que dó a 

pobres e no a richs.a E, per ço com tu est rich, contra lo manament de Déu faria11 si res 

te dava, per què no u vull fer ne·t vull res donar». E sancta12 Anastàsia fou mesa en un 50 

cruel carçre e per fam e per altres tribulacions fonch molt turmentada, mas per sancta 

Theodota,13 qui era ja martirizada, fonch pescuda14b per menjar celestial per dos mesos.  

E, puys, sancta Anastàsia ab CC vèrgens a les ylles de Palmària fonch portada, 

hon molts e moltes per lo nom de Jhesucrist foren bandajats.15 Aprés alguns dies, lo 

damunt dit pretor cridà tots aquells e pres sancta16 Anastàsia e féu-la ligar a grans pals 55 

e féu-la cremar; e les altres, ab molts e diversos turments, ell féu morir. Entre aquests 

era un home qui moltes vegades era stat robat de moltes riqueses per ço que era crestià, 

e dehia: «Jatsia açò que·m leveu los béns temporals, almenys lo meu Déu Jhesuchrist 

no·m poreu levar». 

Axí que una molt noble dona qui havia nom Afilònia soterrà lo cors de sancta17 60 

Anastàsia en un seu verger e féu fer aquí una noble església en lo temps de Dioclecià,c 

qui regnava en l’any de la Incarnació CCLXXXVII. 

                                                 
1 sancta: santa I2 

2 sancta: santa I2 
3 Chònia: thonia I1 I2 (Chionia LA 7, 8) 
4 abraçave: abraçava I2 
5 le: lo I2 
6 maravellà: maravellava I2 
7 tan: tant I2 
8 sancta: santa I2 
9 sancta: santa I2 
10 sancta: santa I2 
11 faria: feria I2 
12 sancta: santa I2 

                                                 
a Vid. Lc 18, 22. 
b ‘Alimentada’ («celeste pascitur» LA 7, 33). 
c Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
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13 sancta Theodota: sancta theodora I1 santa theodora I2 (sancta Theodota LA 7 , 33) 
14 pescuda: pascuda I2 
15 bandajats: bandejats I2 
16 sancta: santa I2 
17 sancta: santa I2  
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[X] LA VIDA DE SANCT STEVEa 

ant1 Steve fonch un de aquells diaques dels VII ordenats per los apòstols al ministeri 
de l’Església. E, com enaprés fos crescut la multitut de dexebles, aquells qui eren 

convertits dels gentils començaren a murmurar contra aquells qui eren convertits dels 
jueus [XXVIIc] per ço car les viudes d’aquells qui eren stats gentils no eren rebudes per 5 

los apòstols en lo<s>2 ministerib e, per ço, les sues vídues eren agreujades més que les 
altres al ministeri de tots los dies. Car los apòstols, en aquell temps, per ço que 
poguessen pus diligentment entendre en la prehicació –e, axí mateix, los apòstols veren 
la murmuració qui era nada–, per rahó d’aquella a pecificar, digueren davant la 
multitud de les gents que no era egual cosa desemparar la paraula de Déu e ministrar a 10 

les taules,c car millors són los menjars de la pença que·ls menjars del cors:d «Per ço, 
senyors, preneu set persones de vosaltres que sien bones e plenes de l’Spirit Sant e 
plenes de saviesa, les quals sien constituïdes sobre aquests actes, que servesquen e que 
regesquen los servidors. E nosaltres treballarem a prehicar e pregarem Déu per tots». E 
lo sermó plagué a tota la multitut e al poble e dexebles, axí que elegiren set persones, 15 

entre los quals sant3 Steve era lo primer e lo major. E aportaren aquells al poble4 e 
posaren les mans sobre ells, mas sant Steve era ple de la gràcia de Déu [XXVIId] e ple de 
fortitud e fehia senyals e miracles en la multitud del poble.e  

E los jueus, plens de enveja, desijant5 sanct6 Steve per disputació o per testimonis 
o per força de turments véncer7 e no podian8, mas sant Steve los ha sobrats tots los 20 

falços testimonis ab veres paraules de Déu e ha retengut victòria dels seus 
turmentadors. E en la batalla li fonch mostrada e donada la glòria del cel, car en la 
primera batalla li fonch donat Sant Spirit, qui l’aministrà en ben parlar; en la segona, la 
cara angelical, qui spantava los falços testimonis; en la terça, li apparegué Jhesucrist, 
qui li fonch apparellat a ajudar, qui·l confortà del martiri seu. Donchs, en cada una 25 

batalla posà tres coses, ço és a saber, la batalla començada e la ajuda donada e la 
victòria guanyada. Donchs, vosaltres, corrent breument9 per la història, totes aquestes 
coses podeu veure e com lo benaventurat sant Steve molts senyals fes e molt sovent al 
poble prehicàs. 

La primera batalla començaren ab ell per tal que·l vencessen per disputació. 30 

Donchs, levaren-se alguns de la synagoga, dels fills d’aquells qui eren dits libertins de 
una terra axí nomenada (car abans de dies havien stat en gran servitut e, aprés, foren 
franchs e, per ço, se dien10 libertins), enaxí dels fills dels sirineus, de la ciutat de11 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 26 de desembre a Occident. Sant 
Esteve és el primer màrtir de què es té notícia, la mort del qual apareix en Ac 6-7. Es representa vestit de 
diaca amb la palma del martiri i amb les pedres de la lapidació. 
b «Perquè les seues víudes eren desateses  en el servici diari d’ajuda als pobres» (Ac. 6, 1). 
c Com que els apòstols no poden desatendre el seu ministeri per a servir a tots els pobres, decideixen 
nomenar set persones que s’encarreguen d’aquesta missió, els diaques. 
d Traducció deficient: «Huius autem murmuris causa dupliciter potest intelligi, aut quia uidue eorum in 
ministerio non admittebantur aut quia pre ceteris in quotidiano ministerio grauabantur. Apostoli enim, ut 
expeditius predicationi insisterent, uiduis ministrationem commiserant. Videntes itaque apostoli 
murmurationem ortam pro administratione uiduarum, uolentes hoc murmur sedare congregata omni 
multitudine dixerunt: “Non est equum nos derelinquere  uerbum dei et ministrare mensis (Glossa: ‘Quia 
meliora sunt fercula mentis quam dapes corporis’)» (LA 8, 9-13). 
e Tot aquest paràgraf copia Ac 6, 1-6. 

S 
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Sirena,a e dels alexandrins e dels qui eren de Silícia e Àsia. E, disputant ab sant Steve, 
veus la primera batalla; e, despuys, ajustà-y la victòria e no pogueren contrastar a la 35 

saviesa sua; a la darrera, posà la ajuda sua de l’Spirit qui parlava.  
Donchs, veent que per aquesta manera de combatre no·l podien sobrar ne véncer, 

suaument e falça li [XXVIIIa] començaren la segona batalla. Per tal que·l vencessen, 
tragueren contra ell testimonis, car ells meteren dos testimonis, qui l’acusaren 
falçament de quatre coses, ço és, de blasfèmia contra Déu e contra la ley e contra 40 

Moysés e contra lo tabernacle e contra lo temple, veus la batalla. E, guardant tots 
aquells qui eren en lo consell la resplendor de la cara de sant12 Steve, que era axí luent e 
clara com d’àngel, Déus la ajudà e vencé contra ells13 la disputació, que no hagueren 
paraula que poguessen dir ne mostrar contra ell. E los testimonis e los altres se 
tengueren tots per confusos, per què lo bisbe dix: «Si assí són veres aquexes coses que 45 

tu dius, la fe nostra no és de aquí avant de tenir». Primerament, sant Steve s’escusà de 
la blasfèmia contra Déu dient: «Déu, qui ha parlat als pares e als prophetes, aquell és 
Déu de glòria e donador e possessor de la glòria e és aquell al qual és de donar de 
juventut glòria. E scús a mi mateix de la segona blasfèmia contra Moysés, ans lou 
aquell Moysés en moltes maneres e senyaladament per tres coses: per fervor de bona 50 

enveja, car ell matà l’egipcià en Egipte ferint; e féu miracles en Egipte e en lo desert; e 
fonch en la familiaritat de Déu, car moltes vegades parlà ab14 Déu familiarment». Puys, 
s’escusà ell mateix de la terça blasfèmia, qui era contra la ley, e aquella lohà en tres 
maneres, ço és, per rahó del do que Déus donà; e de la aministració de la ley, que liurà 
a Moysés; e de la rahó de la fi, com li donà vida. De la quarta blasfèmia, qui era contra 55 

lo tabernacle e conra lo temple: «Car lo temple e lo tabernacle yo lou en quatre 
maneres, ço és, que fonch manat ésser fet per Déu e mostrat en [XXVIIIb] visió, acabat 
per Moysés e constituidor de l’archa del testament, car ell dix: “Lo tabernacle e lo 
temple sia fet”». Donchs, enaxí sant Esteve se purgà de peccat honorablament.  

Per què los juheus, veent que no·l podien sobrar, ab grans crits, per tal que no 60 

l’hoÿssen, tancaren lurs orelles e tots ensemps de un cor ab gran ardiment vengueren 
contra sant Esteve e gitaren-lo fora de la ciutat e apedregaren-lo. E aquells dos falços 
testimonis gitaren-li la primera pedra, dient que axí ho manava la ley, que los 
testimonis que l’apedregaren.b E despularen-se per tal que, per lo tocament d’ell, no 
fossen los vestiments d’ells ensutzats e que ells fossen pus desliures a ell apedregar. E 65 

posaren les vestidures als peus de un jove que15 havia nom Saul, que16 puys fonch 
nomenat Pau,17 lo qual, mentre guardava les vestidures de aquells, axí com tots los 
altres lapidaven.c E sant Steve cridà e dix: «Senyor meu Jhesuchrist, reb lo meu sperit!». 
E ficà los genolls en terra e cridà ab gran veu e dix: «No guarts los defalliments de 
aquests e perdona’ls».d En açò fonch semblant a Jesuchrist, que en la sua passió pregà 70 

lo Pare Sanct18 per aquells qui·l crucificaren e en açò que dix: «In manus Domine»,e etc.  
Lo lapidament de sant Steve fonch en aquell any que Jhesuchrist se’n pujà al cel, 

ço és, en lo tercer dia del mes d’agost. Lo cors d’ell fonch soterrat per Gamaliel e per 

                                                 
a Cirene, antiga població al nord-est de l’actual Líbia. 
b Dt 17, 7. 
c «Qui dum lapidantium uestimenta custodiret, ex eo quod ad lapidandum eos expeditiores reddidit, quasi 
manu omnium lapidauit» (LA 8, 65); és a dir, ‘guardant la roba mentre els altres lapidaven era com si ell 
mateix també lapidara’. 
d Lc 23, 34. 
e Lc 23, 46. 
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Nichodemus en un camp e aquest Gamaliel féu molt gran dol e plans19 sobre ell e dix: 
«Feta és persecució als christians qui són en Jherusalem, car mort és sant Steve qui era 75 

un dels prínceps». Enaprés d’aquest, los altres apòstols foren pus fortment lançats e 
perseguits per los jueus, entant20 que tots los cristians s’escamparen per [XXVIIIc] totes 
les províncies deçà e dellà, segons que Jhesucrist havia dit als apòstols: «Si us 
perseguexen en una ciutat, fugiu en altra».a 

E recompta sant Agustí que sant Esteve per molts miracles fonch clarificat, axí 80 

que resuscità VI morts e guarí molts malalts de diverses malalties. Diu encara que les 
flors qui eren posades en l’altar de sant Esteve e despuis21 eren posades sobre los 
malalts tantost eren sanats e curats d’aquella malaltia que havien. Recompta encara 
sant Agustí en lo libre de Civitate Dei que, com un baró, príncep de una ciutat, per nom 
Mercial, que no era cristià ne·s volia convertir per neguna manera a la fe de Jhesucrist, 85 

fonch malalt greument, <e> lo seu gendre, qui era hom fel, anà a la església de sant 
Steve e de aquelles flors qui eren sobre l’altar pres e posà-les davall lo capsal del lit de 
son sogre amagadament. E, com ell sobre aquelles dormís, com vench l’endemà a22 
matí cridà que anassen al bisbe que volia parlar ab ell. E, com lo bisbe no fos en la vila, 
lo capellà vingué e confessà’s d’ell e batejà’s tantost. E, puys, fonch ver chrestià e, tant 90 

quant visqué, dix tostemps: «Accipe spiritum meum Domine», encara que no sabia que 
açò eren les pus darreres paraules de sant Steve. 

Trobam que una matrona per nom Patrònia, que fonch longament turmentada de 
gran malaltia, e, com n’agués23 fets molts metjaments, aconsellà’s ab un jueu físich que 
li mostràs alguns exarobs e letovaris o altres coses que la guarissen. E lo jueu donà-li 95 

un anell ab una pedra e dix-li: «Guarda bé aquest anell, que la virtut de la pedra te 
retrà guarida». E, com la dona portàs longament aquell anell e no·s sentís desliurament 
de sanitat neguna, a la església de sant Steve se n’anà e pregà’l molt [XXVIIId] 
devotamet que li empetràs sanitat ab Déu. E, quant açò hagué dit, l’anell que tenia 
caygué en terra e ella fonch sana e guarida de tot mal. 100 

Trobam que en Capadòcia era una noble dona vídua e havia molts bells fills, ço 
és, X entre mascles e femelles; e eren VII mascles e tres femelles. E una vegada la mare 
fonch irada contra sos fills, axí que·ls maleý.24 Per la divinal venjança e justícia de Déu, 
aquells fills foren tots malalts de diverses enfermetats, de lebrosia e de paralítichs e de25 
altres leges malalties, entant que tots X foren molt dolents. La un per vergonya de sos 105 

parents e l’altre per lo poble e per cobrir lur mal e lur vergonya partiren-se d’aquella 
ciutat e anaren-se’n luny en loch que negú no·ls conegués. E los dos, un germà per nom 
Paulus e una germana per nom Pal·làdia, de aquells, vengueren en Ypòniab e contaren 
a sant Agustí axí com los havia pres. E sant Agustí dix-los: «Anà-vos-en al cors de sant 
Steve e demanau-li mercè». Per què ells vingueren al vas de sant Steve e devotament e 110 

humil pregaren-lo e, tantost feta la oració, foren guarits. 
És notadora cosa que sant Steve en aquest dia no fonch martirizat, mas en aquell 

dia lo qual la invenció d’ell és celebrada (emperò, de la invenció d’ell és dita per ço 
com lo seu cors fonch trobat). Mas, per què les festes foren mudades? Lavors ho direm 
com parlarem de la sua invenció, emperò quant al present açò havem dit e basta: que 115 

                                                 
a Mt 10, 23. 
b Hipona, ciutat romana de la Numídia, antiga regió situada a la part occidental del nord d'Àfrica. 
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per dues rahons la Església ne fa festa, ço és a saber, en la Nativitat de Jhesuchrist.a E 
axí ho volgué ordenar: que tres companyons fossen ajustats ab ell aprés la sua nativitat, 
dels quals fonch la un sant Johan Evangelista e l’altre sant Steve e lo terç los [XXIXa] 
innocents. E aquests foren ajustats per martiri a la Nativitat de Jhesucrist, car martiri en 
tres maneres és contengut: lo primer és per voluntat e per obra ensemps; lo segon és 120 

per voluntat, mas no per obra; lo terç, per obra, mas no per voluntat. Lo primer fonch 
de sant Steve, lo segon de sant Johan Evangelista e lo terç dels innocents.26 
                                                 
1 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
2 lo<s>: lo I2 

3 sant: sanct I2 

4 al poble: als apòstols I2 (ante apostolos LA 8, 17) 
5 desijant: desijaven I2 
6 sanct: sant I2 
7 véncer: vençre I2 
8 podian: podien I2 
9 breument: om. I2 
10 dien: deyen I2 
11 de: da I1 

12 sant: sanct I2 
13 ells: el I2 
14 ab: a I2 
15 que: qui I2 
16 que: qui I2 
17 Pau: Paul I2 
18 Sanct: seu I2 

19 plans: plants I2 
20 entant: enant I1 

21 despuis: despuix I2 
22 a: om. I2 
23 n’agués: hagues I2 
24 maleý: maleyi I1 

25 de: om. I2 

26 Lo primer fonch de sant Steve, lo segon de sant Johan Evangelista e lo terç dels innocents: Lo primer fon del 

benaventurat prothomartyr sanct steve. Lo segon fon del glorios sant johan apostol e evangelista. E lo terç fon dels 

innocents I2 

                                                 
a Falta la primera raó: «Ad presens autem hoc dixisse sufficiat quod duplici de causa ecclesia hec tria festa 
que sequuntur natiuitatem domini sic uoluit ordinare. Prima est ut Christo sponso et capiti omnes sui 
comites adiungantur; natus enim Christus, sponsus ecclesie, in hunc mundum tres sibi comites adiunxit, 
de quibus comitibus dicitur in Canticis: ‘Dilectus meus candidus et rubicundus, electus ex milibus’; 
candidus quantum ad Iohannem euangelistam pretiosum confessorem, rubicundus quantum ad 
Stephanum protomartyrem, electus ex milibus quantum ad turbam innocentium uirginalem. Secunda 
ratio est ut sic ecclesia omnium martyrum genera secundum gradum dignitatis in simul adunaret, quorum 
quidem martyrii Christi natiuitas causa fuit. Esistono infatti tre tipi di martirio...» (LA 8, 113-116). 
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[XI] LA INTERPRETACIÓ DE SANT1 JOHANa 

Johan és interpretat ‘gràcia de nostre Senyor’, en lo qual fonch gràcia e al qual fonch 

donada, car tres privelegis foren en sant Johan: lo primer, la gran dilectió de nostre 

Senyor Jesucrist, car Jhesucrist amà més a ell que negú dels altres seus dexebles e 

majors senyals de dilectió e de familiaritat li mostrà; lo segon és donament de benefici; 5 

lo terç és que fonch elegit verge de nostre Senyor e revelà-li los seus secrets. E per ço és 

dit que a ell fonch més donat que a sant Pere ne a negú dels altres apòstols, car sabé e 

conech los secrets de Jhesucrist, ço és, la divinitat sua. E hoý la paraula de l’Evangeli e 

aquella exposà, per què li fon feta comanda per guardar los secrets de Déu, ço és, la 

mare del Senyor. En2 Miletus bisbe scriu la vida de sant Johan Evangelista, la qual 10 

tragué del libre de Octavià e aquella abreujà en aquesta manera.b 

LA VIDA DE SANT JOHAN APÒSTOL3 

ohan,4 apòstol e evangelista, amich de Jhesucrist e verge elegit, aprés de 

Sinquagesma departí’s dels apòstols e vench-se’n en Àsia, en lo qual loch fundà 

moltes esglésies. E Domicià emperadorc entenent5 en la fama de sant Johan, féu-lo 15 

davant si venir e manà’l metre en un vexell de oli [XXIXb] bulent davant la porta Latina; 

ell, emperò, ixqué de allí sens tota lesió e tornà a prehicar. E, quant l’emperador véu 

que per tot açò no·s lexava de prehicar, tramés-lo en lo desert, en la ylla de Patmos, en 

lo qual loch tot sol visqué e scriví aquí l’Apocalipsi.  

En aquell any l’emperador era mort per los romans per açò que era molt cruel en 20 

extrem e los senadors de Roma, tot açò que l’emperador havia manat, ells revocaren. E, 

axí com havia ab desonor exellat6 sant Johan, manà que fos tornat en Roma ab gran 

honor. E, quant sant Johan entrà en la ciutat, lo poble li exí ab gran honor a carrera 

cantant e dient: «Beneÿt sia aquell qui ve en lo nom de nostre Senyor».d E, dementre 

que sant Johan entrava per la ciutat, una dona qui havia nom7 Drusiana portaven 25 

morta a soterrar e aquesta dona era dexeble e molt obedient a sant Johan. E digueren a 

sant Johan: «Veges Drusiana, que és morta, la qual tostemps obeý los teus manaments 

e desijava tostemps lo teu adveniment». E, lavors, sant Johan se acostà al lit e dix: 

«Senyor meu Jhesuchrist, resuscita Drusiana e [XXIXc] yo dic-li de ma part que·s leve e 

que vaja a casa sua e que m’aparell de menjar». Per què ella, tantost, se levà en peus e 30 

començà de fer curosament ço que l’apòstol li havia manat; e fonch-li vejares que no fos 

estada morta, mas que de dormir se fos levada. 

                                                 
a Data de celebració: 27 de desembre a Occident. Sant Joan és un dels apòstols més propers a Jesucrist, 
juntament amb sant Pere i el seu germà sant Jaume. La tradició el considera autor del quart Evangeli. Es 
representa imberbe, amb l’Evangeli a la mà i amb una àguila. 
b «quam Ysidorusin libro de ortu et vita uel obitu sanctorum patrum abbreuiauit» (LA 9, 13). 
c Domicià, emperador romà del 81-96. 
d Lc 19, 38. 

J 
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Un altre dia Craton philòsof, en lo mercat, cridà lo poble e demostrà’ls en qual 

manera lo món devien menysprear. E hagué fet comprar a dos jóvens richs molt belles 

pedres precioses, en les quales havien donat tot lur patrimoni, e en presència de tot lo 35 

poble les fahia8 trancar. E esdevench-se9 que sant Johan passà per allí e mostrà lo10 

philòsof per tres rahons que no era açò lo vertader menysprear del món: la primera raó 

és que ço que per boca dels hòmens és laor en aquest món per lo divinal judici és 

condemnació; la segona, que, axí com  la medicina que no cura la malaltia és dita vana, 

axí tanpoch per tal menysprear lo món no són perdonats los peccats; la terça raó és que 40 

lo menysprear lo món que és meritori és donar sos béns per amor de Déu, axí com 

Jhesucrist dix a un jove: «Si vols ésser perfet, ven ço que has e lo preu dóna’l a 

pobres».a Per què lo philòsof Crathon dix a sant Johan: «Si verament lo teu Déu vol que 

lo preu d’aquestes pedres precioses sia donat a pobres, fes que sien tornades senceres e 

açò que yo hauré fet a contemplació del món fasses tu a honor de ton maestre». E sant 45 

Johan plegà los trossets de les pedres e posà-les en la sua mà e adorà e, tantost, 

tornaren senceres axí com eren primerament. E, com los dos hòmens veren aquest 

miracle, donaren lo preu de les pedres als pobres e seguiren l’apòstol. 

E esdevench-se un dia que aquells dos hòmens veren los altres jóvens anar 

[XXIXd] per la ciutat honradament vestits e apparellats e ells eren en gran pobresa, qui 50 

solien ésser axí ben vestits com ells, hagueren molt gran tristor.11 E sant12 Johan 

conegué en ses cares tristes la mala13 cogitació e manà’ls que li aportassen vergues del 

bosch e14 pedres menudes de la riba de la mar e, com les li15 hagueren portades, va-les 

mudar en or16 e en pedres precioses. Los quals, per17 manament de l’apòstol, cercaren 

tots los maestres18 d’or e de pedres e demanaren e digueren que19 negun temps havian20 55 

vist tan noble or ne tan riques pedres precioses. Donchs, dix sant Johan als hòmens:21 

«Anau e recobrau totes vostres possessions que venés per lo sguart del cel e per la 

glòria de paradís, que haveu perduda. E, d’aquí avant, siau richs de possessions e de 

riqueses e siau despullats e foragitats de paradís. E vejau, mesquins, què haveu fet ne 

hon vos va lo cor, que jo us mostraré VI coses per què vosaltres no us cal desijar les 60 

riqueses de aquest món, ans les deveu desemparar de tot en tot». Primerament, los 

comptà la història del rey qui menjà noblament, lo qual Jhesuchrist desemparà,b e de 

Làzer,c com era pobre, com lo rebé; e com hom naix nuu e sens riqueses mor e se’n va 

tot nuu; e com nostre Senyor donà a tots communament grans riqueses, ço és, com li 

donà vista del sol e de la luna e de les estelles e pluja e ayre e nit e dia; e com lo rich 65 

hom és servent de l’haver e catiu del diable, car ell no posseex de les riqueses, mas les 

riqueses posseexen a ell (car, segons l’Evangeli, amor de haver pecúnies és servent del 

dimoni);d car han major cura en ajustar haver que no han en salvació de la sua ànima; e 

les riqueses són peccat d’ergull e ergull tenta hom en [XXXa] tot mal e en perdició e 

                                                 
a Mt 19, 21. 
b Vid. Lc 16, 19-31. 
c Vid. Jn 11, 1-46. 
d Mt 6, 24. 
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porta hom a damnació; e elles fan a hom desesperar de la gràcia de Déu e del bé 70 

esdevenidor, qui és durable glòria.a 

Dementre que sant Johan disputava axí contra les riqueses, aportaven un jove 

mort qui havia XXX dies que havia presa muller. E vench la mare, qui era vídua, e 

aquells qui ploraven gitaren-se als peus de l’apòstol e pregaren-lo que·l resuscitasse22 

axí com havia fet a Drusiana. En nom de nostre Senyor Jhesucrist, l’apòstol féu oració 75 

e, de continent, fonch resuscitat e sant Johan manà-li que comptàs a aquells dos 

hòmens quanta pena havia sostenguda ne quanta glòria havien ells perduda. E 

comptà’ls e dix-los: «O, mesquins! Yo he vist los vostres àngels plorar e los diables 

alegrar». E dix a ells qui havien perduts palaus perdurables qui eren fets de pedres 

precioses, resplandents, plens de maravellosa claredat e delits gloriosos e de goygs 80 

perdurables. «E haveu guanyats en infern VIII turments, ço és, vèrmens e tenebres, frets 

e glas, e demonis e calors, fochs perdurables e escuredat». E, de continent, aquell qui 

era stat resuscitat e los dos hòmens gitaren-se als peus de l’apòstol e pregaren-lo que·ls 

hagués misericòrdia, als quals l’apòstol dix: «Per XXX dies feu penitència e pregau que 

les vergues e les pedres se tornen a la lur natura», la qual cosa fonch feta. E dix als dos 85 

hòmens: «Anau e preneu les vergues e les pedres e tornau-les allà hon les prengués». 

Com sant Johan hagués per tota Àsia prehicat, los coltivadors de les ýdoles 

escomogueren tot lo poble contra sant Johan e menaren-lo al temple de na Diana e 

forsaren-lo que fes aquí sacrifici, als quals sant Johan respòs: «Yo prech Je[XXXb]sucrist 

que ell que enderroch lo temple». E, tantost, fonch enderrocat, dient: «Ara podeu 90 

conéxer <que>23 vosaltres, mesquins, que no adorau sinó dimonis. E, axí, adorau en 

Jesuchrist e sereu salvats». Sí que la major partida del poble atorgaren ço que sant 

Johan dix e digueren que, si los seus déus podien ésser enderrocats per lo seu Déu, que 

tantost creurien en Jesucrist, e·s batejaren. E l’apòstol orà e, tantost, lo temple ab les 

ýdoles ne vench abaix e aquella mala na Diana féu més de C mília peces. 95 

Mas Aristhodemus, qui era bisbe major de les ýdoles, comogué gran baralla, en 

tal manera que la un poble era contra l’altre. E aquell Aristhodemus vench-se’n a sant 

Johan, que li ajudàs, e respòs-li: «Què vols que·t faça perquè tu sies alegre?». E 

Aristhodemus respòs: «Si vols que yo crega en lo teu Déu, yo·t daré a beure verí e, si 

no·t fa mal, yo adoraré Jhesuchrist». Dix san Johan: «Aporta’l». E Aristhodemus dix: 100 

«Per ço que tu cregues que morràs d’aquest verí si tu beus, jo·n daré a dos hòmens qui 

deuen ésser jutjats a mort e, com veuràs que aquells ne seran morts, pots conéxer que 

axí serà pres24 de tu». E25 per què los dos presoners li vingueren davant e donà’ls lo verí 

a beure e, tantost, com l’agueren begut, caygueren en terra morts. E, lavors, l’apòstol 

pres l’anap e senyà’l ab lo senyal de la creu e begué lo verí axí com si fos bona aygua, 105 

per què la una partida del poble començà a loar Déu. E Aristhodemus dix: «Encara pos 

yo dupte en açò fins que faces resuscitar aquests dos qui són morts per lo verí». E 
                                                 
a Són sis raons: per les Escriptures, per natura, per creació, per fortuna, per preocupació i per perdició (LA 
9, 48-57) 
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l’apòstol dix-li: «Pren aquesta mia gonella e posa-la damunt ells». E Aristhodemus 

respòs: «E cuydes-te que per la tua gonella faces a mi creure ton Déu?». E sant Johan 

dix-li: [XXXc] «Ves e posa-la sobre los cossos dels morts e digues axí: “L’apòstol de Crist 110 

m’à tramés a vosaltres que en lo nom de Jhesucrist resusciteu”». E, com ho hac fet, 

resuscitaren encontinent e lo poble e lo bisbe e lo pretor cregueren en Jesucrist ab tot lo 

linatge, los quals, en honor de sant Johan, feren fer nobles esglésies. 

Recompta sant Climent en lo quart libre ecclesiàstic que sant Johan convertí un 

jove molt bell e comanà’l a un bisbe per gran familiaritat. E, aprés lonch temps, lo jove 115 

se partí del bisbe e féu-se majordom dels ladres. E l’apòstol vench al bisbe e demanà-li 

sa comanda, per què lo bisbe se maravellà e dix a l’apòstol que tot quant havia era a 

son servey. «Dóna’m –dix l’apòstol– lo jove que jo·t comaní». E lo bisbe dix: «O, sant 

pare, mort és en la ànima! En tal puig habita ab los ladres, dels quals ell és príncep e 

majoral». E, tantost, san26 Johan, com hagué hoÿdes aquestes paraules, esquinçà’s tot e 120 

ferí’s en lo cap ab los punys e dix davant tots: «Bona guarda he yo jaquida a la ànima 

del meu frare!». E féu-se aportar un caval e anà-se’n al mont on aquell era. E lo jove, 

com lo véu venir, començà de fugir e l’apòstol a l’encalçar. E cridà devers ell: «O, fill 

dolç e car! Per què fugs a ton pare, qui és sens armes? O, fill! No·t temes, car yo retré 

rahó a Jesuchrist per tu e per tu, volenterosament, morré, axí com Jesucrist morí per 125 

nós. E torna, fill, retorna, car Déu m’à tramés a tu». E, quant lo jove, hoý aquestes 

paraules, hac gran compunció27 en son cor, e tornà e plorà fortment, e als peus de 

l’apòstol se gità e besà-li la mà, per què l’apòstol dejunà per ell e pregà Jesucrist per ell 

e empetrà-li perdó, sí que despuys fonch bisbe e home sant28 e bo. 

Fonch donada a sant Johan una par[XXXd]diu29 viva e jugava ab ella. E un jove 130 

véu-ho e dix a altres jóvens, quasi janglant: «Mirau aquell vell, juga ab aquell ocell axí 

com si era infant». E sant Johan conegué allò per lo Sant Sperit e cridà lo jove e dix-li: 

«Digues-me, què tens en ta mà?». E ell respòs: «Un arch». «E, què·n fas?», dix sant 

Johan. E ell respòs: «Ocells e bèsties ne saget». «E, com ho fas?», dix l’apòstol. E lo jove 

tirà son arch e aprés destirà. E sant Johan dix-li: «O, fill! E per què l’as destirat?». «Per 135 

tal que, si estava longament tirat, trencar-s’ia o·s guastaria, per què no gitaria tant 

fortment les sagetes». E l’apòstol dix-li: «Axí és fill de la humana fragilitat, que seria 

menys fort si tostemps estava en sa vigor a contemplar, si algunes vegades no prenia 

algun remey. Car l’àguila pus alt vola dels altres ocells e pus clarament guarda lo sol e, 

per necessitat de natura, davalla a les coses jusanes; enaxí, l’umanal coratge, com se 140 

trau a vegades de sa contemplació, pus ardentment puja a les celestials». 

Sant Johan, segons que sant30 Hierònim diu, com estigués en la ciutat de Èffesi 

fins a la fi de sa vellesa e sos dexebles a penes lo poguessen aportar e cascuna posada 

que fahien, sant Johan los dehia axí: «O, fills, amau-vos la un a l’altre!». E açò dehia 

moltes vegades, per què los frares n’estaven molt maravellats a quin enteniment ho 145 

volia dir. E un jorn digueren-li: «O, maestre! Per què parles totahora unes mateixes 
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paraules?». E ell respòs: «Com és manament de Déu e, si açò feu, sereu exalçats en lo 

cel». 

Llig-se que, com sant Johan degué escriure l’Evangeli, manà primerament dejunis 

e oracions per tal que ell pogués scriure dignes coses. E recompta’s que ell pregà per 150 

aquell loch secret que ell devia scriure les coses [XXXIa] divines, que vent ne pluja no 

l’embargàs. A aquell mateix loch, tots los elements fins al dia de huy li porten 

reverència. 

Com l’apòstol fos de edat de XCIX anys e, segons Ysodorus, LXVII anys hagués 

complits de la passió de Jhesuchrist fins aquell temps, regnant en Tranyà emperador,a 155 

apparech a ell Jeschrist ab sos dexebles31 e dix-li: «O, molt amat, vine ab mi!, car temps 

és que menys32 tu ab tots los teus frares a la mia taula. E diumenge vendràs ab mi». Per 

què en aquell dia lo poble s’ajustà en aquella església qui era stada feta en nom d’ell e 

sant Johan començà33 a prehicar e a dir que fossen firms34 en la fe e en los manaments 

de Déu. Enaprés, féu fer una fossa quadrada aprés de l’altar e la terra lançar fora de la 160 

església.  Enaprés, mes-se en aquella fossa e levà les mans als cel e dix: «Déu Jesucrist, 

tu m’as convidat al teu menjar, vet que vinch. E fas-te gràcies que m’hajes convidat a 

les tues viandes, car saps que ab tot mon coratge he desijat a tu». E, quant hac finida sa 

oració, tanta claredat vengué sobre ell que negú35 d’aquells qui eren presents no·l 

pogueren veure. E, quant la lumenària fonch d’aquí partida, la fossa romàs plena36 de 165 

mannà, la qual fins al dia de huy és vista nàxer a manera de arena menuda, axí com les 

fonts han acostumat de pujar amunt. 

Trobam que el rey d’Anglaterra a neguna persona que37 li demanàs negun do en 

lo nom de sant Johan Evangelista de continent li era atorgat. Esdevench-se una vegada 

que un pelegrí demanà al rey almoyna en lo nom de sant Johan Evangelista 170 

importunament e lo cambrer, qui era destribuidor de les almoynes, no y era present, sí 

que lo rey donà al pobre38 un seu anell molt preciós com [XXXIb] alre no hagués 

apparellat que li donàs tantost. E, aprés pochs dies, un cavaller d’Anglaterra qui era en 

les partides d’ultramar rebé l’anell del peregrí e dix-li: «Tu portaràs aquest anell al rey 

d’Anglaterra, que·l porte per amor d’aquell per lo qual ell lo donà». E lo cavaller portà’l 175 

al rey e conegué que certament era estat sant Johan aquell qui en forma de pelegrí li 

havia demanat almoyna. 

                                                 
1 SANT: sanct I2 

2 En: om. I2 
3 APÒSTOL: apostol e evangelista I2 
4 Johan: Ohan I1 (falta la caplletra) 
5 emperador entenent: emperadorn etenent I1 

6 exellat: exellar I1 

7 nom: non I1 

8 fahia: feya I2 

9 esdevench-se: esdench se I1 

                                                 
a Trajà, emperador romà del 98 al 117. 
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10 lo: al I2 
11 anar per la ciutat honradament vestits e apparellats e ells eren en gran pobresa, qui solien ésser axí ben vestits com 
ells, hagueren molt gran tristor: de la ciutat passejar se per aquella molt honradament vestits e ricament apparellats e 
ells qui solien esser axi be vestits e ataviats eren en grandissima pobrea constituits hagueren en si molt gran desplaer 
e tristor I2 

12 sant: san I1 benauenturat sanct I2 
13 mala: iniqua e peruersa I2 
14 e: e per lo semblant li aportassen I2 
15 li: om. I2 
16 en or: lo glorios sant joan en or I2 
17 los quals per: Adonchs aquells dos homens per lo I2 
18 maestres: mestres I2 
19 demanaren e digueren que: els interrogaren  dela valor del dit or e pedres precioses los quals mestres respongueren 
que en I2 
20 havian: havien I2 
21 als hòmens: om. I2 
22 resuscitasse: resuscitas I2 
23 <que>: om. I2 
24 pres: apres I2 
25 E: om. I2 
26 san: sant I2 
27 compunció: compunctio I2 
28 sant: sanct I2 
29 pardiu: perdiu I2 
30 sant: sanct I2 
31 dexebles: dexeqles I1 

32 menys: menges I2 
33 començà: començals I2 
34 firms: ferms I2 
35 negú: negun I2 
36 plena: plen I1 
37 que: qui I2 
38 pobre: podre I1 
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[XII] DELS INNOCENTSa 

els innocents fa remembrança la sancta1 Escriptura, e foren morts per Herodes. 

Aquests Herodes foren tres, ço és: Herodes Scalonita, lo qual regnava en lo 

temps que Jhesucrist nasqué; lo segon fonch Herodes Antipas, per lo qual fonch 

degollat sanct2 Johan Baptista; lo terç fonch Herodes Agripa, per lo qual fonch degollat 5 

sant Jaume e empresonà sant3 Pere. Mas vejam breument la història del primer 

Herodes, Scalonita, axí com en les Històries [XXXIc] Scolàstiques se recompta. 

Aquest pres per muller la neboda dels arabians,b de la qual hagué un fill que 

appellà Heroda4 e, puys, lo nomenaven Scalonita. E aquest rebé lo regne de Judea per5 

Cèsar, l’emperador, ço és, la senyoria. E aquest hagué sis fills: lo primer hagué nom 10 

Antípater; lo segon, Alexandre; lo terç, Aristobulus; lo quart, Archelaus; lo sinqué, 

Herodes Antipas; lo sisé, Felip. Alexandre e Aristobolus engenrà de una mare qui6 era 

juÿa e tramés-los a Roma que fossen ensenyats de les set arts liberals. Enaprés, tornaren 

de l’studi e Alexandre era home molt cruel e contengué ab lo pare molt fortment per tal 

que a ell e Aristobolus romangués lo regne. E lo pare, molt agreujat d’açò, preposà de 15 

fer rey son fill Antipas, per què Alexandre tractà la mort del pare e, com lo pare ho 

sabé, gità’l de si, e Aristobolus. E ells anaren-se’n a Cèsar, l’emperador, e clamaren-se 

de la injúria que son pare los havia feta, que·ls havia gitats de sa terra.  

E, mentre aquestes coses duraren, los tres reys vengueren en Hierusalem e 

demanaren diligentment de la nativitat del Senyor novell. E lo rey Herodes oí aquestes 20 

coses e fonch7 fort torbat, car temia que algun de son linatge dels vers reys fos nat, lo 

qual pogués ell lançar de son regisme. E, per açò, pregà ell los tres reys que, com 

l’aurien trobat, que ells tornassen a ell, en senyal que ell lo volgués adorar, e ell volia’l 

matar, emperò ells per altra via se’n tornaren en sa terra. E, quant Herodes véu que no 

tornaren a ell, estigué un any que no féu inquisició de l’infant. Mas, com ell hagués hoït 25 

que los pastors havien dit que Simeon e Anna havien prophetizat l’adveniment de 

Christ, conegué o temé ésser malament scarnit per los [XXXId] tres reys, per què ell 

tractà la mort dels infants qui eren en Bethleem per tal que entre aquells matàs 

Jhesucrist, lo qual no conexia. Mas Joseph ab l’infant e ab sancta Maria, per la munició8 

de l’àngel,9 se n’anaren en Egipte, en la ciutat de Napolim,c e aquí estigué set anys, fins 30 

que Herodes fonch mort. E, quant Jesuchrist entrà en Egipte, totes les ýdoles 

caygueren, segons que Ysaÿes havia prophetizat. Dien alguns que, axí com entrà en 

Egipte, que no y havia casa que no y hagués hom mort, ço és, aquell qui primer era nat, 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 28 de desembre a Occident. El capítol 

està dedicat a Herodes el Gran (73-4 aC), proclamat pel Senat de Roma rei de Judea en el 40 aC. 
b Es refereix a Antípater Idumeu, el pare d’Herodes el Gran (LA 10, 15). El FS confon els dos amb l’aquest. 
c Hermòpolis, antiga ciutat d’Egipte, actualment Al-Ašmūnayn. 

D 
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e açò ordenà nostre Senyor quant los fills d’Israel isqueren de la terra de promissió, <e> 

axí no hagué temple en Egipte que no·s destruís.a  35 

Recompta Cassiodorus in Historia tripartita10 que, quant sancta Maria fonch ab 

son fill en Egipte, en una ciutat que·s diu Hermòpoli Thebayde, que un arbre se 

humilià a ella axí que les branques sobiranes s’enclinaren fins en terra e humilment 

l’arbre adorà Jhesuchrist. E lo fruyt de aquell arbre o la scorça o11 la fulla, si era penjat 

en lo coll dels malalts, tantost eren sans. 40 

On, com Herodes tractàs de la mort dels innocents, fonch citat per l’emperador 

que vengués davant ell e que respongués a la accusació dels seus fills que li havien feta. 

E, com ell anà a l’emperador, passà per un loch qui és nomenat Cassum,b on eren stats 

arribats los tres reys, e coneixia que los tres reys eren passats ab les naus de aquella 

terra: féu cremar les naus de tota la terra de Tharsis. E, quant lo pare hac contes ab sos 45 

fills davant Cèsar, jutjat fonch que los fills obeïssen al pare en totes coses e que lo pare 

jaquís lo regne a qualsevolgués de aquells dos. Lavors, Herodes, per raó d’aquella 

confirmació, fonch molt alegre [XXXIIa] e gosat e manà matar tots los infants qui eren en 

Bethlem de dos anys a12 avall, segons lo temps que los tres reys havien stat, ço és a 

saber, que féu matar tots los infants de dos fins a aquells que no havia més de una nit 50 

que eren nats, car Herodes havia entés dels tres reys que en aquell dia que la stela 

apparegué a ells Jesuchrist era nat. E ja havia passat un any, per ço com era anat a 

Roma e tornat, crehia que Jesuchrist hagués un any e algunes dies més e, per açò, de la 

edat dels infants de dos anys fins a una nit matà. Diu Grisòstomus que la stela 

apparech per un any als tres reys abans que Jesuchrist nasqués e, despuys que hagué 55 

enteses aquestes coses dels reys, anà a Roma e stigué aquí per un any. E crehia que 

Jesuchrist fos nat en aquell temps quant la stela apparech als tres reys e, per ço, crehia 

que Jesuchrist hagués dos anys fins en aquells que havien V anys, a la qual veritat fa fe 

que alguns ossos dels innocents són axí grans que no poden ésser stats de infants de 

dos anys, emperò pot-se dir que les gents eren lavors grans e majors de persona que 60 

ara no són.c  

Mas Herodes aquí, de continent, fon13 punit, car, segons que recompta 

Methòdius,d que Jesuchrist, qui és ver dreturer, no volgué sofferir tant gran malesa que 

Herodes havia feta sens pena, per divinal judici volgué que aquell qui havia morts 

molts infants que dels seus mateixs se vees aquella pena mateixa, ço és, d’Alexandre e 65 

de Aristobolus, que y moriren. Trobam que Herodes, son pare, los hagué altra vegada 

en sospita, car un de sos servidors confessà que Alexandre havia promés a ell gran do e 

que donàs verí a Herodes. Encara més, confessà al [XXXIIb] barber que li havia promés 

                                                 
a ‘De la mateixa manera que, quan eixiren los jueus d’Egipte, moriren els primogènits, quan entrà Jesucrist, 

els temples caigueren’. 
b «Tarsum» (LA 10, 41). Es refereix a Tars, població de Cilícia, actual Turquia. 
c Podem dir, per tant, que hi ha dues teories: o que els innocents que moriren eren de nounats fins a dos 

anys o que eren de dos anys fins a cinc. 
d Es refereix a Macrobi (s. IV-V), escriptor i gramàtic romà. L’error ja està en la tradició llatina. 
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gran do si·l degollàs mentre que li faria la barba. Encara més, dix a Herodes que son fill 

Alexandre havia dit que hom no devia posar sperança en hom vell que sos cabells 70 

tenyís per ço que paregués pus jove. E, per ço, fonc14 molt irat e féu matar sos fills 

Alexandre e Aristobolus. L’altre fill, qui era Antipas, confirmà que fos rey, mas depuys 

lo deposà per ço com havia presa per muller Herodiades, filla de Felip. E, com Antipas 

sabé que·l rey l’avia deposat del regisme, hac en gran oy son pare lo rey, axí que 

l’assajà de matar per verí, la qual cosa Herodes conegué e mes-lo en un carçre. E, quant 75 

Cèsar Augustus oí dir que Herodes havia fets matar los dos fills, dix: «Més valria ésser 

porch de Herodes que no son fill, car ell perdona als porchs e mata sos fills». 

E, quant Herodes hagué LXX anys, pres-lo gran malaltia de febre e de pruja15 del 

cors e de turment del coll e de inflaments dels peus e los collons, que hac plens de 

vèrmens, e molt gran pudor que li exia de l’alé e gitava grans suspirs. Axí que era tant 80 

fortment turmentat que los metges no sabien curar d’ell. E, com ell oís que los jueus 

speraven la sua mort ab gran goig, féu pendre los pus nobles hòmens de Judea e 

posà’ls en carçres. E dix a Salomé, sa germana: «Yo sé que los jueus han gran alegria de 

la mia mort e, si tu vols obeir als meus manaments, yo hauré molts ploradors a la mia 

mort, per què·t man que, tantost que yo seré mort, que tots aquells que yo tinch presos 85 

faces matar e, axí, tota Judea plorarà per la mia mort».  

E Herodes havia en costuma que, quant havia preses ses viandes, ell mateix en 

presona16 parava una poma e aquella ell menjava. [XXXIIc] Mas, com ell tingués un 

coltell en sa mà e menjàs, vench-li molt gran tos e turmentà’l tant fortment que no 

havia seny e levà lo coltell en sa mà dreta e volch-se’n ferir en lo cors, mas un seu cosí, 90 

qui estava prop ell, li retench lo braç, per què no·s féu negun damnatge. De continent, 

gran plor fonch oït en la sua sala, axí com si lo rey fos mort, la qual cosa Antípater, com 

açò oí, alegrà’s fortment. E promés grans dones a les guardes si·l soltaven e les guardes 

soltaren-lo, la qual cosa, com lo pare ho hagués conegut, tramés sos saigs contra ell e 

féu-lo matar e manà que Archelaus fos rey aprés d’ell. E a cap de V dies Herodes morí.  95 

Deveu saber que en fet de batalla era molt venturós, mas en sos fills e en aquells 

qui eren de sa casa era molt malaventurat. Salomé, sa germana, quant ell fonch mort, 

soltà tots los presoners del carçre: axí com Erodes li manà los fes matar, ella los soltà.  

                                                 
1 Sancta: sanbta I1 
2 sanct: sant I2 

3 sant: sanct I2 
4 Heroda: herodes I2 
5 per: de I2 
6 qui: que I2 
7 fonch: fonc I2 
8 munició: amonicio I2 
9 àngel: angl I1 
10 tripartita: tripartica I1 

11 o: e I1 

12 a: om. I2 
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13 fon: fonc I2 
14 fonc: fonc I2 
15 pruja: pruija I2 

16 presona: persona I2 
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[XIII] LA VIDA DE SANT THOMÀS DE1 CONTUBERIa [XXXIId] 

homàs de Contuberi, mentre que stava en la cort del rey d’Anglaterra,b véu aquí 

algunes coses qui·s fahien contra Déu e contra religió. E desemparà la cort e anà-

sse’n a l’archibisbe2 de Contuberi, lo qual lo promogué, de continent, en l’offici de 

archidiaconat. E, per prechs de aquest mateix archibisbe,3 rebé la cancelleria del rey, 5 

que, ab la saviesa ab la qual era bé ornat, en la Església vedàs los aguayts dels hòmens 

mals. Lo qual lo rey amà tan fortment que, aprés la mort de l’archibisbe,4 en cathedral 

amor e honor l’exalsà, hon com ell hi contrastàs a la fi ell ho rebé per obediència. 

Encontinent, ell mudà tot son estament, car la sua carn ab cilicis e ab dejunis 

martirizava; e, no tan solament cilici en loch de camisa portava, ans, encara més, 10 

bragues de cilici entrò a les cames la sua sanctedat tant sobtilment amagava, salvo la 

vigor totstemps de honestat e convinentment totstemps de vestidures e de 

apparellament d’aquelles coses que eren mester a son servici. E, com se concordàs a les 

costumes dels altres, a XIII pobres tots dies los peus lavava agenollat5 e, com havien 

menjat, a cascú dava quatre diners d’argent.  15 

Lo rey s’esforçava6 que ell obeís a la sua voluntat en damnatge de la Església, 

volent que les costumes les quals contra voluntat de la Església de son antecessor que 

soltament ho fermàs, lo qual de tot en tot no y volgué consentir, per què la sua ira e 

dels prínceps comogué contra ell. Una vegada, constret ab d’altres7 bisbes per ço com 

lo rey li menaçava a mort e enganat per consell de majors barons, consentí de paraula a 20 

la demanda del rey, mas com ell vees que gran pe[XXXIIIa]ril de les ànimes se’n seguia 

fortment per penitència se turmentà e de l’offici de l’altar cessà fins que lo papa lo 

restituís en aquell mateix offici per ço com ell tant fort havia fallit. Enaprés, lo rey 

demanà que ço que havia dit de paraula que u confermàs per scrit, al qual sanct 

Thomàs fortment contrastà e de la sua cort se partí e liurà-li la corona que portava e 25 

fonch levat gran crit contra ell dient: «Preneu lo ladre e sia penjat lo traydor!». E açò 

dehien de sanct Thomàs.  

E vengueren davant ell dos pròmens de la terra molt honrats e fels e ab grans 

làgremes digueren-li que molts barons de la terra havien jurada sa mort, per què sanct 

Thomàs temé més lo damnatge de la Església que·l seu fugir, per què ell se n’anà en 30 

França. E lo rey tramés a Roma que venguessen legats que aquest negoci aclarissen, 

mas, com ell no pogués aquestes coses acabar, <e> major ira contra lo archibisbe8 

comogué e destruí tot ço que trobà del seu e dels seus e manà exellar tot lo seu linatge e 

que no perdonassen a vell ne a jove ne a hom poch ne a gran. E l’archibisbe pregava 

Déu per lo rey e per lo regisme d’Anglaterra e fonch-li feta revelació de nostre Senyor 35 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 29 de desembre. Sant Tomàs Becket 

(1118-1170) fou, primer, canceller d’Anglaterra i, després, arquebisbe de Canterbury del 1162 al 1170 i 

s’enfrontà amb el rei per l’autonomia de l’Església, per la qual cosa fou finalment assassinat. Es representa 

vestit de pontifical al costat de l’altar en el moment del seu assassinat. 
b Es refereix a Enric II Plantegenet, rei d’Anglaterra del 1154 al 1189. 

T 
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que tornàs en la església sua e ab palma de martyri iria a Jesucrist. Axí que, al setén9 

any que ell fonch exellat, ell retornà e fonch rebut ab gran honor de tots. Aprés alguns 

dies, ans del seu martiri, un jove morí e puys visqué e confessà en presència de tots que 

era stat portat fins en lo sobirà orde dels sants e véu entre los apòstols una cadira buida 

e demanà de qui era aquella cadira e l’àngel qui·l menava respòs que nostre Senyor 40 

l’avia estojada a un gran capellà d’Anglaterra. 

Un capellà cantava missa de Sancta Maria cascun [XXXIIIb] dia, lo qual fonch 

accusat ab lo archibisbe,10 e ell féu-los venir e manà-li que d’aquí avant ell no usàs de 

son offici. E esdevench-se que sanct Thomàs volia cosir un seu cilici e havia’l amagat 

davall son lit, que com seria de nit que·l cosís. E la verge Maria apparegué al capellà e 45 

dix: «Ves a l’archibisbe11 e digues-li que aquella dona per amor de la qual tu cantes 

missa lo cilici qui és en tal loch ha cosit de seda vermella. Encara més, li digues que lo 

manament de l’entredit que havia manat que·l te solte». E açò manifestà lo capellà e, 

com l’archibisbe12 vees açò, maravellà’s molt e soltà al capellà l’entredit.  

E sant13 Thomàs defené lo dret de la Església axí com primerament fahia14 e, per 50 

prechs ne per força, no volgué atorgar al rey lo que demanava, per què vengueren 

contra ell cavallers armats del rey, e ab grans veus demanaren: «On és l’archibisbe?».15 

E ell respòs: «Veus-me ací, què voleu?». E los cavallers digueren-li: «Som venguts per 

tal que·t matem e, d’aquí avant, no pots més viure». E ell respòs: «Yo só apparellat de 

morir per Déu totpoderós e, sots pena d’escomunicació, vos man que a negú de aquests 55 

qui són ab mi no façau negun mal. E coman a Déu e a la verge Maria e a tots los sancts 

e a sanct Dyonís lo cens de la Església e a mi mateix». E lo seu cap fonch ferit de coltell 

axí que lo cervell s’escampà per la església, per què fonch màrtir e la sua ànima se 

n’anà ab Déu en l’any de nostre Senyor MCLXX. 

Dementre que los capellans començaren a dir Requiem eternam e cantassen per ell 60 

missa defunctorum, gran companyia d’àngels stigueren entorn lo lit e la veu dels àngels 

sobrepujava la veu dels capellans, e dehia: «Dieu missa e cantau e feu festa de un 

màrtir!», [XXXIIIc] ço és a saber, «Letabitur iustus in domine», etc.».a E tots los capellans 

perseguiren l’offici. Açò en veritat és mudament de la man dreta de l’Altisme,b car cant 

de dolor se muda en cant de laor, car aquells havien començat soffragis de mort, puys 65 

loaren ab cants de màrtirs. Per verdadera cosa e gran és provat e per sanctedat loat e 

màrtir de Jesuchrist gloriós, lo qual los àngels previngueren ab tanta de honor, e, aprés, 

scriviren-lo en lo martelogi dels sancts16 màrtirs. 

E molts17 altres miracles féu Déu per ell, car per los seus mèrits als orbs tornà la 

vista e als sors,18 l’oyr e als contrets, l’anar e als morts, la vida. Encara més, l’aygua en 70 

la qual los draps d’ell on la sanch era scampada eren lavats a molts era bona medicina.c 

                                                 
a Sal 64, 11. 
b Referència a Sal 77, 11. 
c ‘L’aigua en la qual eren lavats los draps on la sang d’ell era escampada era bona meddicina a molts’. 
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Una dona d’Anglaterra desijava haver los ulls pus bells que no havia –e açò per 

ergul– e sobre açò féu vot que iria descalça a sanct19 Thomàs, ço és, al seu sepulcre, 

sobre açò que desijava. E, com se fos posada en oració e·s volgués levar, de abdosos los 

ulls ella molt se trobà absegada20 e, de continent, ella se’n penidí e pregà sanct21 75 

Thomàs fortment que aytals ulls com havia primer li tornàs e no pus bells, la qual cosa 

ab grans pregàries a penes acabà. 

Un home escarnidor aportà a son senyor aygüe22 simple en loch de aquella aygua 

de sanct Thomàs en una ampolla aquí on menjava. E lo senyor dix-li: «En negun temps 

no m’as desservit ne mentit, sanct Thomàs mostrarà si aquexa aygua és de la sua, on la 80 

sua sanch és stada lavada, e, si es culpable, a mi l’aygua se consuma». E, axí dites les 

paraules, obriren la ampolla e no y trobaren gens d’aygua e, axí, lo servent fonch pres 

en falsia e fonch trobat culpa[XXXIIId]ble de ladronici. 

Un ocell a qui havien ensenyat de parlar, un sparver lo volia pendre e l’ocell 

començà a cridar: «Sanct Thomàs, ajuda’m!». E, tantost, l’esparver morí e l’ocell scapà. 85 

Un home, com hagués lonch temps amat sanct Thomàs, com hagués gran 

malaltia, anà al sepulcre de sanct Thomàs e pregà’l que li retés salut e, de continent, ho 

acabà. Mas, com ell se’n tornàs sans, començà a cogitar que aquella sanitat per ventura 

no era salut de la sua ànima, per què’n féu oració a Déu e a sanct Thomàs e tornà-li lo 

mal.  90 

                                                 
1 de: de de I1 

2 archibisbe: archebisbe I2 

3 archibisbe: archebisbe I2 
4 archibisbe: archebisbe I2 
5 agenollat: agenollons I2 

6 s’esforçava: sesforça I2 

7 altres: altrres I1 
8 archibisbe: archidisde I1 archebisbe I2 

9 setén: sete I2 

10 archibisbe: archebisbe I2 
11 archibisbe: archebisbe I2 
12 archibisbe: archebisbe I2 
13 sant: sanct I2 
14 fahia: fehia I2 

15 archibisbe: archebisbe I2 
16 sancts: sants I2 
17 molts: molt I1 

18 sors: sorts I2 

19 sanct: sant I2 

20 absegada: obsegada I2 

21 sanct: sant I2 

22 aygüe: aygua I2 
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[XIV] LA VIDA DE SANCT1 SILVESTREa 

ilvestre fonch2 engenrat d’una dona que havia nom Justa, e era sancta, e un 

prevere3 qui havia nom Cerinus adoctrinave’l en bones costumes. E la mare d’ell 

tenia gran hospitalitat e Thimoteu, un noble chrestià, albergà’l en son hostal,b lo qual, 

per raó4 de la persecució qui5 era en los chrestians, les altres gents no·l gosaven 5 

albergar, axí que aquest Timotheu, aprés un any, rebé corona de mar[XXXIIIIa]tiri 

mentre que prehicava la fe de Jesuchrist. Tranquinus,6 qui era pretor, cuyadava’s que 

aquest7 Timotheu hagués grans riqueses e demanà-les a sanct Silvestre menaçant molt 

fortment. E, com ell trobàs que Timotheu no havia béns neguns, manà a sanct8 Silvestre 

que sacrificàs a les ýdoles e, si no, que ell rebria l’endemà diversos turments. Al qual 10 

sanct Silvestre respòs: «O, fill, aquesta nit morràs e per tostemps seràs turmentat! E, 

vulles o no vulles, conexeràs lo ver Déu, lo qual nosaltres colem». En açò sanct Silvestre 

fonch9 posat en lo carçre e Tranquinus10 fonch convidat e, mentre que menjava, una 

spina de peix en la sua gola s’entravessà e en neguna manera no la’n11 pogué lançar e, 

en la mijanit, ell morí e portaren-lo a soterrar ab gran plor. E sanct Silvestre fonch12 15 

desliurat de presó ab gran goig, lo qual, no tan solament dels chrestians era amat, ans 

ho era dels pagans. E era lo seu esguardament semblant d’àngel: resplandent per 

paraula, per coratge sant13 e per obra gran e per consell cathòlic e per consell molt 

pacient e per sperança e per charitat a tots abundant. 

E mort Melchíder,14 bisbe de Roma,c sanct Silvestre, ab voluntat de tot lo poble, 20 

en sobiran bisbe fonch15 elegit, com ell hi contrastàs molt. Aquest havia scrit tots los 

noms de les viudes e dels òrphens e dels pobres en una carta e a tots proveÿa en lurs 

coses necessàries. E manà que lo divendres e lo dissapte dejunassen e lo dijous que fos 

celebrat axí com lo diumenge. E dix als chrestians grechs, qui dehien que·l divendres e 

lo dissapte devia hom celebrar, assignà rahó que no·s devia fer: primerament, car 25 

l’apòstol ho havia manat e compassió és deguda a la [XXXIIIIb] sepultura dominical.d A 

la qual cosa ells respongueren: «Un és lo dissapte de la sepultura, en lo qual per una 

vegada devem16 dejunar a l’any». E sanct Silvestre respòs: «Axí com tots los diumenges 

són de la glòria de la resurrectió, axí tots los dissaptes són ennoblits per la sepultura 

dominical». Del dissapte prou leugerament lo y atorgaren del dejuni, mas de la fèria Ve 30 

fort li contrastaren e affermaven que no·s devia acompanyar a les festivitats dels 
                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 31 desembre a Occident. Sant Silvestre 
fou papa del 314 al 334, el primer després de l’edicte de Milà (313), pel qual els cristians eren legalment 
reconeguts. Es representa revestit amb els ornaments papals i amb els atributs d’alguns dels episodis de la 
seua vida, com el bou o el drac. 
b El CD d’albergà és Timoteu. 
c Melquíades I, papa del 311 al 314. 
d ‘Els crestians de Grècia deien que el divendres i el dissabte havien de celebrar-se com el diumenge, i no el 
dijous, a la qual cosa sant Silvestre respongué que la tradició apostòlica no ho permetia i que el dissabte es 
devia reservar a la compassió de la sepultura del Senyor’. Dominical en aquest cas no fa referència al 
diumenge, sinó al Senyor («dominice sepulture», LA 12, 21). 
e El dijous. 

S 
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crestians. E sanct Silvestre mostrà per tres rahons la dignitat: de17 la primera, car en tal 

dia pujà Jesuchrist als cels; la segona, establí lo sagrament del seu cors e de la sua 

sanch; la terça, com la crisma se consegrà en tal dia. E, com ells hoÿren açò, atorgaren-li 

sa voluntat, car per bones rahons ho provà. 35 

Constantía perseguia fortment los chrestians e sanct Silvestre e, per la sua 

persecució, fugí ab los capellans e amagà’s en un munt qui havia nom Celio.b Aquest 

mateix Constantí, per mèrit de la gran persecució que fahia, caygué en malaltia de 

meselia molt gran e donaren-li de consell de les ýdoles que fes matar fins a tres mília 

infants e en la sanch calda de aquells que·s banyàs e que, axí, poria cobrar sanitat. E, 40 

mentre que Constantí anava al loch on lo bany se devia fer, hoý les mares dels infants, 

qui·s pelaven e molt congoxades cridaven fortment. E, com Constantí véu18 açò, manà 

que aturassen la carreta en la qual portaven ell e dix: «Hoÿu vosaltres, comptes e 

cavallers meus e tot lo poble qui aquí sou, la dignitat de l’emperi de Roma, la qual és 

nada de font de pietat, la qual ha posada tal ley que qualsevulla que en batalla matàs 45 

algun infant que ell que perdés lo cap, e, donchs, quanta [XXXIIIIc] crueltat seria que nós 

féssem a nostres fills la cosa que nós vedam als stranys? Qui han ajudar a vençre e a 

sobrar los barbres? E vendran stranyes nacions e nós, per força de poble, havem a 

sobrar, car vençre peccats e vicis és virtut de bones costumes.c En aquelles batalles19 

som nosaltres pus forts que nostres enemichs, donchs, qui serà sobrat en aquest tal 50 

combatiment? Lo vençut haurà victòria e lo vençedor és vençut, car pietat és elegida e 

ha sobrat poderiu de mi. Donchs, pietat venç en aquest ajustament dels infants e per 

ells porem éssers vencedors de tots nostres adversaris. E aquell és loat ésser senyor de 

tots qui·s mostrarà ésser servent de pietat, donchs millors és a mi morir que si salvava 

la vida per la mort dels innocents, la qual vida no és a mi cert a cobrar». Per què 55 

l’emperador Constantí manà que·ls infants fossen tornats a ses mares e grans dóns los 

fossen donats e carretes los fossen prestades en què se’n tornassen. E, axí, lurs mares, 

qui eren vengudes plorant, ab gran goig se’n tornaren a ses cases20 e l’emperador a son 

palau se n’és tornat. 

E, quant vench a la nit, en son lit sanct Pere e sanct Pau li apparegueren e 60 

digueren-li: «Per ço com has haguda21 pietat de no vessar la sanch dels innocents, 

Jesucrist nos ha tramés a tu, que·t donem consell que cobres sanitat. E fes venir sanct 

Silvestre, qui stà amagat en lo munt de Seràptim,d e aquell te mostrarà una pica 

                                                 
a Constantí I el Gran, emperador del 312 al 337. 
b Aquest nom no apareix en LA, després el text en dóna un altre. Es refereix a un dels set turons de Roma. 
c Traducció deficient: «Quanta ergo erit crudelitas ut hoc nostris faciamus filiis quod fieri prohibimus 
alienis? Quid iuuat barbaros superasse, si a crudelitate uincamur? Nam uicisse extraneas nationes uirtus 
est bellantium populorum, uincere autem uitia et peccata uirtus est morum» (LA 12, 34-36). És a dir: 
‘Queant gran serà, doncs, la crueltat si fem als nostres fills allò que els prohibim que es faça als fills dels 
altres? De què serveix derrotar els bàrbars si som vençuts per la crueltat? El que es va derrotar als bàrbars 
si som derrotats per la crueltat? De fet, guanyar els estrangers és la virtut d’un poble guerrer, però guanyar 
els vicis i els pecats és la virtut dels bons costums’. 
d Mont Soracte, muntanya del Laci, Itàlia. 
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d’aygua que, quant tu seràs banyat tres vegades, tu seràs guarit de la lebrosia. E tu de 

açò retràs a Jesuchrist guardó que enderrocaràs los temples de les ýdoles e feràs22 aquí 65 

esglésies e creuràs de aquí avant en Hiesuchrist». E, quant Constantí fonch despertat, 

tra[XXXIIIId]més cavallers a sanct Silvestre e, com ell véu los cavallers, cuydà’s que fos 

demanat a martiri e comenà’s a Jesucrist e confortà los companyons, que stiguessen 

sens tota por.  

E, quant sant Silvestre fonch davant l’emperador, se levà per ell e, ab gran goig, 70 

ell lo rebé e dix-li la visió que en la nit havia haguda e que aquells qui li eren 

appareguts que eren déus. E sanct Silvestre respòs-li: «No digues déus, ans són 

apòstols de Jesucrist». E, de continent, sanct23 Silvestre per prechs de l’emperador féu 

aportar les images dels apòstols e, com l’emperador les guardàs, ell dix que aytals24 

eren aquells qui li eren appareguts en somnis. E sanct Silvestre lo manà dejunar tota 75 

una sepmana25 e açò era començament de la carrera per la qual havia a devallar en 

l’aygua del baptisme. E, com hagué dejunat VI dies, ell lo batejà e fonch vista26 aquí 

molt maravellosa lum e resplendent que tenien àngels sobre l’emperador. E, quant 

isqué27 de la pica, exí mundo e net axí com si negun temps no fos stat lebrós e affermà e 

dix que ell havia vist Jesuchrist. E dix que aquell qui·l blasfemaria fos liurat a mort e 80 

aquell que faria injúria a negun28 chrestià que perdés la meytat29 de tots sos béns.a Lo 

quart dia dix que, axí com l’emperi és cap de Roma, axí lo sobiran bisbe de Roma fos 

senyor de tots los altres bisbes. Lo V30 dia, que qualsevulla hom que31 hagués fet mal e 

fugís a la església que fos salvat. Lo sisén dia, que negun hom no edificàs església dins 

lo mur de la ciutat sens licència de son bisbe. Lo setén dia, que la dècima32 de les 85 

possessions dels reys a la Església sia donada. Lo VIII33 dia l’emperador anà a la església 

de Sanct34 Pere e de les sues culpes, ab grans plors, se accusà [XXXVa] e pres una exada e 

cavà en terra e obrí lo fonament de la església e dotze cabaços de terra en les sues 

espatles gità defora. 

E, com na35 Elena, mare sua, qui36 stava en Bethània, hagués oïdes aquestes 90 

noves, envià unes letres a son fill molt fellones e représ-lo molt com havia 

desemparades les ýdoles e colia lo rey lo qual los jueus havien crucificat. E l’emperador 

envià-li resposta que ço que havia fet fahia37 ab bon dret e, si no ho crehia, que portàs 

ab si tots los doctors e los maestres38 de la ley <o>39 dels jueus e que ell hauria ab si los 

doctors dels chrestians e aquí seria vist qual fe deuria ésser colta e tenguda, per què la 95 

sua mare portà ab si CXL jueus, los pus savis de tots los altres, entre los quals n’i havia 

XII qui resplendien per sicència e per loqüela. E sanct40 Silvestre fonch aquí vengut per 

disputar ab los jueus davant l’emperador e tots ensemps elegiren II gèntils molt savis, 

los quals havien nom Craton e Çenòphilum, los quals jutjassen entre ells e que lur 

                                                 
a Falta la primera promulgació, el mateix dia del baptisme: que a Roma s’honorara Crist com a vertader 
Déu (LA 12, 60). El segon dia, promulgà que qui blasfemara contra Crist seria castigat amb la mort. El 
tercer dia, que qui injuriara un cristià se li confiscaren els béns, etc. 
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sentència fos ferma e valedora, ço és, entre los chrestians e los jueus, e que la un parlàs 100 

e tots los altres callassen. 

E començà a parlar lo primer jueu, qui havia nom Abiatar, e dix: «Com los 

chrestians diguen tres déus ésser, lo Pare, lo Fill e lo Sanct41 Spirit, fan contra la ley, 

qui42 diu: “Videte quia ego sum solus non sit alius deus preter me”, etc.a E, si dien Crist43 deu 

ésser Déu com féu molts miracles, mols foren44 en nostra ley qui45 feren molts46 miracles 105 

e,47 per ço, nom de déu a si no atribuïen, axí com féu Jesús, que ells adoren». En 

aquestes paraules sanct Silvestre respòs: «Nosaltres solament un Déu adoram, mas no 

en aquella manera que·l goig de son Fill no haja. Dels vostres libres a vosaltres 

tri[XXXVb]nitat de persones mostrar podem. Primerament del Pare, dient48 del qual lo 

propheta parla: “Ipse inuocauit me: Pater meus es tu”, etc.b E, aprés, del Fill aquell mateix 110 

lo propheta parla: “Filius meus es tu”, etc.c E de l’Spirit Sanct aquell mateix propheta 

parla e diu: “Façam home a semblança e ymage nostra”.d Aquestes paraules mostren 

manifestament pluralitat de persones e unitat de deïtat, jatsia açò que sien tres 

persones, tan solament és un Déu, e que açò sia veritat per manifest exemple ho 

mostrarem». E sanct Silvestre pres la porpra que l’emperador portava per vestir e féu-115 

ne tres plechs e, tantost, ell la desplegà e dix: «Axí com aquests tres plechs haveu vist 

que són en un drap, axí tres persones són en un Déu. E de açò que diu lo jueu, que per 

miracles a fer no deu ésser dit Déu, com molts sancts també hagen fets miracles 

maravellosos, no49 volgueren ésser dits axí com lo nostre Christ, dich yo que lo meu 

Senyor Jesuchrist se volgué nomenar Déu e senyor dells ergullosos, car aquells no 120 

volgué lexar sens gran pena, segons que és manifest en Datan e Abirone e d’altres 

malvats, als quals donà pena e castigament de no pujar pus alt, que no·ls convenia, e 

que, de aquí avant, Déus nomenar no·s fessen. Car Jesuchrist no podia mentir, per ço 

com era Déu e no era altre Déu sinó ell e, pus que Déu era, donchs Déu se podia fer dir 

e neguna pena no li’n seguia, car la sua gran virtut l’acompanyava». Lavors, los jutges 125 

digueren: «Manifest és que Abiatar és sobrat per sanct50 Silvestre, car raó ho mostra 

que, si ell Déu no fos, ja fos ço que ell Déu se digués, vida als morts no poguera donar». 

Veus lo primer remogut. 

Lo segon és vengut, qui és nomenat Jonàs, [XXXVc] e dix: «Abraam pres 

circumcisió de Déu e fonch51 justificat e tots los fills de Abraam per circuncisió foren 130 

justificats e qui no serà circumcís no serà dit fill de Abraam». Al qual sanct Silvestre52 

respòs: «Bé haveu açò conegut que Abraam, d’abans de la circuncisió que ha, a Déu 

plagut ésser amich de Déu appellat,f per ço és conegut que per circuncisió no és a Déu 

                                                 
a Dt 32, 39. 
b Sal 89, 27. 
c Sal 2, 7. 
d Gn 1, 26. 
e Dos germans israelites que es rebel·laren contra Moisés durant l'éxode del poble hebreu i foren castigats 
per Déu (Nm 16, 1-35). 
f ‘Abraham plagué a Déu abans de la circumcisió fins al punt d’esser nomenat amic de Déu’. 
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plasent, mas per fe e per dretura plagué a Déu en bona ventura, car no pres circuncisió 

en sanctificament, mas en destruïment».a Aquest fonch encontinent sobrat. 135 

E Godolies lo terç és appellat e començà axí: «Vostre Christ, com pot ésser Déu 

quin fonch53 tentat, trahit e abeurat de fel e despulat e ligat e açotat e penjat e mort en 

creu e soterrat? Car dir aquestes coses de Déu és fadesa». Aquestes54 coses sanct 

Silvestre respòs: «En vostres55 libres provam de Christ ésser Déu, car Ysaïes, de la 

nativitat de Jesuchrist, dix: “Ecce uirgo concipiet”,56b etc.; que fos tentat, dix Zacharies: 140 

“Vidi Jesum sacerdotem magnum stantem57 coram angelo et Sathan stabat a dextris eius»;c de 

la sua traïció,58 lo psalm ne parla: “Qui edebat panes meos magnificauit super me 

supplantationem”;d que fos despullat, és escrit en aquest mateix libre: “Diuiserunt sibi 

uestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem”, etc.;e que fos abeurat de fel e de 

vinagre, David propheta mateix ne parla: “Dederunt in escam meam fel et in siti mea 145 

potauerunt me aceto”;f que fos ligat,  Esdras ho afferma: “Vinxisti59 me non sicut Patrem qui 

liberaui60 de terra Egipti, clamantes autem61 tribunal iudicis, humiliastis me suspendentes in 

ligno, tradidistis me”; que fos soterrat, Hieremies ho ha dit: «In sepultura eius reuiuiscunt 

mortui”, etc.». E, com Godolies [XXXVd] no pogués respondre, fonch donada sentència 

de remoure. 150 

E vench lo quart, qui havia nom Ayman, e dix: «Aquelles coses que dites són62 

dels altres, Silvestre afferma de son Christ ésser dites, per què a mi és vejares que ha 

provar en qual manera». Al qual sanct Silvestre dix: «Mostra’m, levat Jesuchrist, que 

verge haja concebut e abeurat sia de fel e de vinagre e de spines coronat, en creu posat, 

mort e soterrat, resuscitat e al cel sia pujat». Adonchs, respòs Constantí:63 «Si açò pots 155 

mostrar, motra-u; si no, ves defora com a vençut». 

De continent,64 vench lo V, qui Doeth65 és appellat, e dix: «Si del linatge de David 

vostre Christ és nat, sanct66 e bo, no·s deguera fer batejar ne67 sanctificar, axí com 

David, qui no fonch batejat, qui era cap e major de linatge». Respòs sanct68 Silvestre: 

«Axí com la circuncisió que a vosaltres és donada pres fi en la circuncisió de Jesuchrist, 160 

enaxí nostre baptisme hac començament de sanctificació en lo baptisme de Christ. E no 

és gens Christ batejat per ço que fos sanctificat,69 mas per donar als altres sanctedats».70 

E Doeth71 començà a callar e l’emperador dix: «Per ço crech que Doeth72 calla, que lo 

contrari no pot provar». 

Lo sisé, qui havia nom Chusi, dix a sanct73 Silvestre que li donàs a entendre en 165 

qual manera l’infantament de nostra Dona fos virginal. Al qual sanct Silvestre respòs: 

«La terra de la qual Adam fonch format era sens corrupció, car encara sanch d’ome no 

                                                 
a «distinctionem»  (LA 12, 96), és a dir, ‘per diferenciar-se’. 
b Is 7, 14. 
c Za 3, 1. 
d Sal 41, 10. 
e Sal 21, 19. 
f Sal 69, 22. 
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y era escampada ne maledictió d’espines no havia rebuda ne sepultura d’ome mort ne 

la serpent d’ella no havia menjada, per què convench que·l novell Adam nasqués de 

fembra verge. Car, axí com la serpent, ço és, lo dimoni, havia vençut home nat de terra 170 

verge, axí lo di[XXXVIa]moni fonch vençut per home nat de dona verge e pura. E, axí 

com Adam havia vençut en paradís terrenal, axí lo diable fos vençut en lo desert per lo 

dejuni de nostre Senyor Jesuchrist». Veus aquest qui fonch sobrat. 

E Benjamín, qui fonch lo seté, va parlar e dix: «En qual manera lo vostre Christ 

pot ésser Fill de Déu, que·s lexàs tentar al diable, que per fam se fos constret e pa de 175 

pedres volgués fer e en la altesa del temple fos levat e del diable fos tentat e fos aportat 

en la altesa de un puig e que lo diable li digués “Adora a mi sobre tota cosa”?».a Al 

qual sanct74 Silvestre respòs: «Lo diable per ço vençé Adam, car lo obeí menjant, e 

Hiesuchrist vençé lo diable dejunant, per què ell fonch menyspreat e sobrat. Nosaltres 

creem ell ésser tentat en quant home, mas no en quant és Déu. En quant és home en 180 

tres maneres fonch tentat per ço que remogués tota temtació75 de nosaltres e·ns mostrà 

carrera de vençre. Moltes devegades s’esdevé en home que, com ha haguda victòria 

per abstinència, és tentat per humanal glòria; e, a tentació de humanal glòria, se’n 

segueix tentació de senyoria sobrepujant. E, per açò,76 lo diable és vençut d’aquestes 

coses per Jesucrist, per ço que mostràs a nosaltres forma com lo vençéssem». Veus 185 

aquest sobrat. 

E Aroel, qui és lo vuyté,77 parlà e dix: «Bé sabem que Déu és sobiranament perfet 

e no fretura en neguna cosa, donchs, quins ops li era a ell que nasqués ne que·s metés 

nom Hiesuchrist ne Fill de Déu? Car certa cosa és que Déu, ans que Fill hagués, no 

podia ésser dit Pare, mas aprés hagué nom Pare quant Jesuchrist nasqué, per què és 190 

semblant que Déu és mudable». A aquestes coses sanct78 Silvestre re[XXXVIb]spòs: «Lo 

Fill, ans que79 temps començàs, era nat80 del Pare per ço que fes aquelles coses qui81 no 

eren e és nat en temps82 per ço que restauràs aquelles coses qui eren parides, les quals 

coses solament la paraula ho podia restaurar, mas no ho volgué fer sinó per passió, car 

en la sua divinitat no era negú tant convinent ne havia tanta perfectió que restaurar ho 195 

pogués sens ell mateix. Car lo Fill no és sinó la paraula de Déu e Déu és paraula del 

Fill, ço és, la sua gran saviesa e la sua gran virtut. Car lo Pare no fonch negun temps 

sens lo Fill ne sens saviesa e aquest no li vench per rahó del Pare, com ja era ab si abans 

de la incarnació e del naximent». Aquest se tench per vençut. 

E Jubal, qui era lo nové, és vengut e va començar axí: «Déu no damna matrimoni 200 

ne·l83 maleeix, per què donchs negau vosaltres que Christ no sia nat de matrimoni? E 

açò feu per tal que matrimoni condamneu. E dich-te encara aquell qui tan poderós era, 

com pogué ésser tentat? E qui tan gran virtut havia, com pogué pena sofferir? E qui 

vida era, com pogué morir? Per ço cové que atorchs que sien dos fills, la84 un que lo 

Pare ha engenrat, l’altre que sancta85 Maria Verge ha infantat. Deman-te encara més: 205 

                                                 
a Lc 4, 7; Mt 4, 9. 
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com se pot fer que home puga sofferir86 turment sens lesió e sens sentiment d’aquell 

qui és pres?». E sanct87 Silvestre, encontinent, respòs: «Nosaltres no diem Jesucrist nat88 

de fembra verge per ço que damnem matrimoni, ans lo loam e majorment loam pare 

que haja stat ab viriginitat. E no·s damne per açò matrimoni, mas dóna-li honrament, 

car aquesta verge que infantà Jesuchrist de matrimoni nasqué. E Jesucrist per ço fonch 210 

tentat: que vençés les tentacions dels dimonis; [XXXVIc] e sofferí passió per ço que totes 

les passions subjugàs; sofferí mort per ço89 que la senyoria de la mort hagués sots son 

poder. Lo Fill de Déu un és en scrit e, axí com lo Fill de Déu és invisible, Crist, en quant 

és Déu, és invisible, en quant és hom, és visible; Christ, en quant és home, pogué 

sofferir passió sens tota lesió e, en quant és Déu, no. E açò pot-se provar per exemple 215 

manifest: per la roba de l’emperador, car primerament fonch lana, puys teny-la hom en 

vermell, puys90 rebé color de porpra. Quant hom torç lo fill tint, hom torç ço que és 

lana, no pas la color que la porpra demostra en si de la tua reyal dignitat.91 Hom, que92 

és dit Christ, és a semblança de lana; Déu és a semblança de color de porpra; Déu e 

home ensemps foren en la passió, mas, en quant Déu, no sofferí neguna pena». Aquest, 220 

que és lo nové, se tench per sobrat. 

E Tare, qui és lo X,93 se levà en peus, dix:94 «No·m plau aquesta rahó ne l’exemple 

no·m sembla bo, car la color ab la lana ensemps és torta». E, com tots hi contrastassen, 

dix sanct Silvestre: «O, Tare, mostrar-t’o-he per altre exemple! Pos-te un arbre que haja 

claredat de sol en si95 e, quant l’arbre se talla, reb los colps en si e la claredat roman 225 

sencera en si.96 E, axí, quant Jesuchrist sofferí passió, la divinitat romàs sens tota lesió». 

Tare97 se tench per vençut com tan forts exemples li hagué posats. 

Sileon, qui és lo XI, dix: «Si los prophetes de Jesucrist te n’han98 prophetat 

aquestes coses, nosaltres volríem oir de tu altres raons de tan gran scarniment de la 

passió e de la mort que fonch en Jesuchrist, segons que tu dius». E sanct99 Silvestre 230 

respòs: «Jesucrist sofferí fam perquè a nosaltres sadollàs; set, perquè a nosaltres 

abeuràs; fonch tentat per ço que a nosaltres100 desli[XXXVId]uràs de la presó del diable; e 

escarnit fonch per tal que nosaltres no fossem escarnits dels diables; ligat fonch per tal 

que fossem desligats de la maledictió; humilià’s per ço que·ns101 exalçàs; despullat 

fonch per tal que a nosaltres cobrís per indulgència de la primera prevaricació que 235 

fonch Adam; corona de spines pres per ço que·ns donàs les flors de paradís que 

havíem102 perdudes; en la creu fonch mes per ço que damnàs la concupiscència que 

havíem rebuda en l’arbre de paradís; de fel e de vinagre fonch abeurat per tal que 

aportàs a nosaltres a la terra plena de let e de mel; rebé mort per tal que·ns donàs la sua 

immortalitat; soterrat fonch per tal que beneís la sepultura dels sancts;103 e resuscità per 240 

tal que donàs vida a nosaltres; pujà al cel per tal que obrís a nosaltres la porta de 

paradís; seu a la dreta part de Déu lo Pare per ço que exaudís les pregàries d’aquells 

qui en ell creurien». E, mentre que sanct Silvestre donà a fi a aquestes paraules, 

l’emperador e els104 jutges e los jueus, tots ensemps, començaren a loar sanct105 

Silvestre. 245 
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Çambri,106 qui u véu, qui és lo XII,107 dix ab108 molt gran indignació: «Molt me dó 

maravella de vosaltres, jutges savis, com podeu creure en tals paraules e lo poder de 

Déu que pusca ésser comprés per humana raó, mas cessem les paraules e vingam als 

fets. Molt són109 folls aquells qui colen Crist, qui fonch mes en creu, com yo conega lo 

nom de Déu totpoderós, la virtut del qual roques no·l poden sostenir ne creatura 250 

neguna no pot sofferir lo seu nom. E, per ço que sapiau que yo dich veritat, portau-me 

un thoro, lo pus brau que puscau trobar, e, com yo nomenaré lo nom de Déu en la 

orella del thoro, lo thoro morrà de conti[XXXVIIa]nent».110 E dix sanct Silvestre a 

Çambri:111 «E, com saps tu aquest nom com no l’ages oït?». Çambri112 dix: «Tu, qui 

enemich es dels meus déus, no deus saber aquesta cosa». Lo thoro, molt salvatge e molt 255 

brau e fer, que a penes lo pogueren amenar C113 hòmens, fonch aportat davant en 

Çambri114 e en la orella del thoro ell115 parlà e, encontinent, lo thoro molt fortment 

bramà e los ulls del cap li exiren e, encontinent, morí. Tots los jueus, com ho hagueren 

vist, començaren a cridar e scarnir sanct116 Silvestre, lo qual començà al poble a dir: «En 

Çambri117 no ha nomenat lo nom de Déu en la orella del thoro, mas lo nom del diable, 260 

que118 és molt cruel, car Jesucrist, Senyor e Déu meu, no tan solament mortifica los vius, 

mas encara los morts torna a vida119. Car matar e tornar la vida obres de Déu són e no 

són obres de leons ne de serpents ne de bèsties salvatges. E, si vols que yo crega que en 

Çambri120 no haja nomenat lo nom del diable, diga altra vegada aquell nom e aquella 

paraula que dix en la orella del thoro e açò que ha matat torn a vida, car yo sé –dix 265 

sanct121 Silvestre– que scrit és: “Ego occidam et ego uiuere faciam”.a E, si en Çambri122 no 

pot resuscitar lo thoro, sens tot dupte sàpies emperador que·l diable ha nomenat, que 

pot matar cosa viva e no pot donar vida a cosa morta». E, com los jutges 

constrenguessen en Çambri123 que resuscitàs lo thoro, respòs axí: «Si sanct124 Silvestre lo 

pot resuscitar, yo e tots los altres creurem en Jesucrist, car Silvestre, ab tot son poder, 270 

encara que fos carregat de ales e de plomes que pogués al cel volar e aportar son Déu, 

no poria açò acabar». Per què tots los jueus prometeren creure en Jesuchrist si lo thoro 

podia resuscitar. E lavors sanct125 Silvestre comen[XXXVIIb]çà fortment a fer oració e, 

quant hagué acabada la oració, va a la orella del thoro e dix: «O, nom de maledictió e 

de mort, en nom de nostre Senyor126 Jesuchrist hix del thoro!». E, tantost, lo thoro se 275 

levà e tot manso anà-sse’n là hon era l’altre bestiar. E, de continent, la regina127 e los 

jueus e los jutjes e tots los altres se convertiren a la fe de Jhesucrist. 

Aprés de pochs dies, los bisbes de les ýdoles digueren a l’emperador: «O, 

emperador noble! Aquell drach qui stà en aquella fossa baix mata tots jorns C hòmens e 

més ab lo seu alé128 d’aquella hora ençà que prenguist la fe de Jesuchrist». E 280 

l’emperador si129 demanà de consell a sanct130 Silvestre d’aquesta cosa, al qual sanct131 

Silvestre respòs que, ab la ajuda de Jesuchrist, faria132 cessar aquella cosa, que no 

pogués fer mal a negú.133 Tots134 los bisbes prometeren creure en Jesuchrist si ell açò 

podia acabar. E sanct135 Silvestre se posà en oració136 e sanct Pere apparech-li e dix-li: 

                                                 
a Dt 32, 39. 
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«Ves segurament tu e dos preveres que ab tu devallen en la fossa del drach e, com 285 

sereu davant ell, dir-li-has en aquesta manera: “Nostre Senyor Jesuchrist, qui nasqué137 

de la Verge e fonch posat en creu e soterrat e resuscità e seu a la dreta part de Déu lo 

Pare e vendrà a jutjar los vius e los morts, tu, Satanàs, spera en aquest loch e no 

pusques exir fins que Jesuchrist vinga al dia del judici”. Encara més: ligaràs la boca al 

drach ab un fil e, ab un anell qui haja senyal de creu, sagellaràs sobre ell. Enaprés, sans 290 

e alegres, vendreu a mi e menjareu lo pa que yo us daré».  

E sanct138 Silvestre devallà ab dos preveres en la fossa qui havia de pregont cent 

L139 graons e portà ab si dues lanternes. E [XXXVIIc] sant Silvestre dix les paraules al 

drach que sanct Pere li hac140 dites e ligà-li la boca e lo drach començà fortment a cidar 

e a siular. E sanct141 Silvestre, mentre que se’n tornava, trobà dos encantadors qui eren 295 

grans philòsophs, los quals seguiren sanct Silvestre per ço que vessen si s’acostaria al 

drach e aquests dos encantadors en poch no falliren que no morissen de la gran pudor 

que exia del drach, mas sanct142 Silvestre los retornà sans e salves, los quals, ab gran 

multitut de poble, se convertiren a la fe de Jesuchrist. E, axí, lo poble de Roma fonch 

desliurat de doble mort, ço és, de la creença del diable e del verí del drach. 300 

E, com sanct143 Silvestre conegués que ell s’acostava a la sua mort, de quatre 

cosesa donà doctrina als capellans, ço és: que haguessen caritat entre ells e diligentment 

que governassen les esglésies comanades a ells e que governassen lo poble del 

mordiment del diable.144 E, aquestes paraules acabades, reté l’ànima a nostre Senyor en 

l’any CCCXX.b  305 

                                                 
1 Sanct: sant I2 

2 fonch: fonc I2 
3 prevere: pre prevere I1 

4 raó: la rao I2 
5 qui: que I2 
6 Tranquinus: Tarquinius I2 

7 aquest: om. I2 
8 sanct: sant I2 
9 fonch: fonc I2 
10 Tranquinus: Tarquinus I2 
11 la’n: la I2 
12 fonch: fonc I2 
13 sant: sanct I2 
14 Melchíder: melchidet I2 
15 fonch: fonc I2 
16 devem: deuen I1 

17 de: om. I2 
18 com Constantí véu: constanti veent I2 

19 batalles: batailles I2 

20 ab gran goig se’n tornaren a ses cases: a ses cases ab gran goig sen tornaren I2 
21 haguda: hagut I2 
22 feràs: faras I2 

                                                 
a En són tres només, com tot seguit s’especifica («de tribus», LA 12, 231). 
b «CCCXXX» (LA 12, 232). 
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23 sanct: sant I2 
24 aytals: tals I2 
25 sepmana: semana I2 
26 vista: vist I2 
27 isqué: hixque I2 
28 negun: algun I2 
29 meytat: mitat I2 
30 V: cinque I2 
31 que: qui I2 
32 dècima: declina I1 (decime LA 12, 66) 
33 VIII: huyte I2 
34 Sanct: sant I2 
35 na: om. I2 
36 qui: que I2 
37 fahia: feya I2 
38 maestres: mestres I2 
39 <o>: om. I2 
40 sanct: sant I2 
41 Sanct: sant I2 
42 qui: que I2 
43 Crist: que christ I2 
44 foren: son stats I2 
45 qui: qui per lo semblant I2 
46 molts: molt I1 molts e diversos I2 

47 e: empero I2 
48 dient: dien I2 
49 no: e no I2 
50 sanct: sant I2 
51 fonch: fonc I2 
52 Silvestre: siuestre I1 

53 fonch: fonc I2 
54 Aquestes: A aquestes I2 
55 vostres: nostres I1 (de uestris libris LA 12, 99) 
56 concipiet: concipiet et pariet I2 

57 stantem: sanctum I1 om. I2 

58 traïció: editio I1 I2 (traditione LA 12, 102) 
59 Vinxisti: vincisti I1 I2 

60 liberaui: liberauit I1 I2 

61 antem: ante I2 

62 dites són: son dites I2 
63 Constantí: lemperador constanti I2 
64 De continent: apres I2 
65 Doeth: doech I1 I2 (Doeth LA 12, 114) 
66 sanct: sant I2 
67 ne: ni I2 
68 sanct: sant I2 
69 sanctificat: santificat I2 
70 sanctedats: santedats I2 
71 Doeth: doech I1 I2  
72 Doeth: doech I1 I2  
73 sanct: sant I2 
74 sanct: sant I2 
75 temtació: temptació I2 
76 açò: ço I2 
77 vuyté: huyte I2 
78 sanct: sant I2 
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79 que: quel I2 
80 nat: engenrat I2 
81 qui: que I2 
82 temps: temps de la purissima verge I2 
83 ne·l: nil I2 
84 la: el I2 
85 sancta: santa I2 
86 sofferir: [p]assar I2 
87 sanct: sant I2 
88 nat: esser nat I2 
89 per ço: pero I1 

90 puys: puix I2 
91 reyal dignitat: real magestat I2 
92 que: qui I2 
93 X: dee I2 
94 dix: e dix I2 
95 claredat de sol en si: en si claredat de sol I2 
96 sencera en si: en si sancera I2 
97 Tare: E tare I2 
98 n’han: han I2 
99 sanct: sant I2 
100 que a nosaltres: quens I2 
101 que·ns: que nos I2 
102 havíem: hauien I1 

103 sants: sancts I2 
104 els: los I2 
105 sanct: sant I2 
106 Çambri: Cambri I1 I2 (Zambri LA 12, 190) 
107 XII: dotze I2 
108 ab: a I2 
109 són: som I1 

110 de continent: encontinent I2 
111 Çambri: Cambri I1 I2 
112 Çambri: Cambri I1 I2 
113 C: cent I2 
114 en Çambri: en Cambri I1 Cambri I2 
115 ell: om. I2 
116 sanct: sant I2 
117 en Çambri: en Cambri I1 Cambri I2 
118 que: qui I2 

119 los morts torna a vida: vivifica los morts I2 

120 Çambri: Cambri I1 I2 
121 sanct: sant I2 

122 Çambri: Cambri I1 I2 
123 Çambri: Cambri I1 I2 
124 sanct: sant I2 

125 sanct: sant I2 

126 nostre Senyor: om. I2 

127 regina: reyna I2 

128 C hòmens e més ab lo seu alé: ab lo seu ale cent homens e mes I2 
129 si: om. I2 
130 sanct: sant I2 
131 sanct: sant I2 
132 faria: feria I2 
133 negú: negun I2 
134 Tots: E tots I2 
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135 sanct: sant I2 
136 oració: fervent e devota oracio I2 
137 nasqué: naixque I2 
138 sanct: sant I2 
139 L: cinquanta I2 
140 hac: havia I2 
141 sanct: sant I2 
142 sanct: sant I2 
143 sanct: sant I2 
144 del mordiment del diable: el guardassen del mordiment del antich enemich del humanal linatge I2 
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[XV] LA VIDA DE SANCTA1 COLOMAa [XXXVIId] 

n aquell temps vivent2 Aurelià, emperador de les parts de Orient,b com ell fos 

pagà e cregués en les ýdoles, entrà-sse’n en una ciutat qui havia nom Cinonay,c e 

açò fonch lo dia que hom comptava VIII3 de kalendes de gener. E començà a cercar en la 

dita ciutat qual fos chrestià, que li fos manifestat per son offici, e digueren-li4 que 5 

sancta Coloma era chrestiana e, com açò hagué oït, manà a sos vicaris que la li 

portassen davant. E, com la li haguessen davant amenada, ell li demanà quin nom 

havia e ella respòs: «Yo he nom Coloma». E Aurelià dix: «Quals déus cols?». E ella 

respòs: «Yo no col sinó tan solament un Déu, ço és, aquell qui féu cel e terra5 e formà 

home a ymage e semblança6 sua e donà a nosaltres lo seu Sanct Spirit e confirmà a 10 

nosaltres en la sua Sglésia cathòlica e manà a nosaltres perseverar en obra religiosa». E 

Aurelià dix-li: «Coloma parteix-te d’aquexa folia e torna a verdadera sciència, que 

coles7 e sacrifichs los8 meus déus».9 E respòs sancta10 Coloma: «Los déus qui són fets 

per mans d’òmens peresquen, car aquells qui·ls adoren periran. A mi, emperò, lo meu 

Senyor Jesucrist és denyat11 de donar vida perdurable». A la qual dix Aurelià: «Com tu 15 

sies donzella bella e parles paraules leugeres, sacrifica als meus déus per ço que sies 

salvada». Respòs sancta12 Coloma: «No hages enteniment que aquells que piadosament 

poden viure pugues atràs tornar, car totstemps13 en la amor de Jesuchrist14 són encesos 

e no temen ne15 han por de la pena de la mort. E, aprés la mort, staran hereters16 ab los 

sancts, qui viuen perdurablament en paradís». E dix Aurelià: «Man-te, com sies 20 

donzella jove quasi de XVI anys e sies bella, que no vulles morir e sacrifica los17 meus 

déus [XXXVIIIa] abans que lejament no sies turmentada». Respòs sancta Coloma e dix:18 

«Major és lo meu Déu que tu no es, qui pot donar a mi confort». 

Adonchs, Aurelià emperador19 dix: «Cercau un home jove»; e manà que 

l’encloguessen ab ella [en]20 un loch que havia nom amphiteatrum.21 E, axí, trobaren un 25 

home jove molt leig e digueren-li: «Ves-te’n en tal loch, on és tancada sancta22 Coloma». 

E aquell, que oí aquests paraules, alegrà’s de gran goig per ço com li era donat poder 

que fes a sa guisa de la verge. E, tantost, vench lo jove e entrà-sse’n en la cambra on era 

sancta Coloma, al qual ella dix: «O, home! Per què véns ab tanta crueltat? Cuydes-te 

que, si·m volia que no·m pogués partir de tu, hajes paciència e scolta les mies paraules 30 

e no·m vulles res fer per ço com só chrestiana e que lo meu Senyor Jesuchrist no 

s’enfellonesca contra tu e que no muyres». Per què lo jove mogut d’escalfament la 

volgué tocar, axí que una onsa isqué de una cova e entrà-sse’n en una23 cambra on era 

sancta Coloma e anà contra lo jove qui ab ella era e pres-lo e gità’l en terra e, aprés, 

guardà sancta24 Coloma en la cara, quasi qui li manàs25 què volia26 que fes de aquell 35 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Coloma en la LA. Data de celebració: 31 de desembre. 

Santa Coloma de Sens (ca. 257-273) és molt probablement una invenció medieval. Es representa coronada 

amb una coloma a la mà. 
b Luci Domici Aurelià, emperador militar romà del 270 al 275. 
c Sens, població de Borgonya, França. 

E 
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home. E, lavors, sancta27 Coloma dix a la onsa: «Conjur-te, per lo nom de Jesuchrist, 

que tu damnatge no façes en aqueix28 jove e lexam parlar ab ell». E, lavors, la onsa 

lexà’l star e anà-sse’n star enmig de la porta per ço que aquell no pogués fugir ne altri 

no y pogués entrar. Lavors, dix sancta Coloma al jove: «O, home, vet la bèstia salvage, 

qui ha oït lo nom de Déu e dóna honor a ell, e tu, home malastruch,29 qui stàs en tan 40 

gran peccat, dóna honor a Déu e fes-te chrestià! Car, si no·t vols fer chrestià, vet la 

bèstia salvatge qui·t matarà». Lavors, lo [XXXVIIIb] jove cridà ab gran veu dient: «Qui no 

creurà en Jesuchrist no porà exir de aquest loch sans30 ne viu!». E, lavors, exí lo jove de 

la cambra cridant en oïda de tot lo poble de Roma: «No és altre Déu sinó aquell que 

sancta Coloma creu e adora!». 45 

E aquí mateix Aurelià, lo emperador,31 inflamat de gran ira, tramés al loch on era 

sancta Coloma e manà que la li aportassen. E, axí com los cavallers anaren en aquell 

loch, trobaren-la ab la onsa ensemps e tornaren-se’n e digueren a l’emperador: «No la 

podem aportar, que la onsa és ab ella». E, lavors, Aurelià manà que metessen foch en 

aquell loch per ço que sancta32 Coloma e la onsa cremassen. E, com lo poble hi metés 50 

foch, la onsa començà a cridar e a tremollar e sancta33 Coloma dix-li: «No hajes por que 

no cremaràs ne seràs presa en aquestes flames, mas la mort tua serà allà de on te partist 

e aquí morràs». Lavors, la onsa se’n pujà en lo treginat e exí-sse’n defora e passà per lo 

mig de la gent e anà a les portes de la ciutat e anà-sse’n al bosch. 

Aprés, lo poble cridà e digueren a l’emperador que gitassen aygua en lo foch per 55 

ço que no cremàs sancta Coloma tota viva e apagaren lo foch. E, puys,34 manà Aurelià 

que la y aportassen35 davant. E, com li fonch davant, ell li dix: «Quina art és la tua ne 

quina malícia que la bèstia salvatge stava ab tu ensemps?». E sancta Coloma respòs: 

«May no coneguí neguna malícia, sinó Jesuchrist, Fill de Déu, qui açò manà fer». E 

l’emperador dix-li: «Ja t’avia yo manat que no nomenasses lo nom de Jesucrist, car, si u 60 

fahies,36 a leja mort morries». E sancta37 Coloma respòs-li: «Millor cosa és 

benaventuradament morir que viure malvadament. E malament viu aquell qui·s 

parteix de la ley [XXXVIIIc] de Déu e no vol oir lo seu manament». Per què Aurelià, 

mogut de ira, manà que sancta38 Coloma fos portada per la ciutat e que la crida anàs 

davant dient: «Coloma, qui39 no volgué loar per atorgament les leys dels emperadors 65 

ne ha volgut fer deguts sacrificis piadosament40 als déus tots poderós,41 per ço manam 

que ella sia ferida ab coltell». E, com los cavallers qui la menaven fossen exits fora de la 

ciutat, sancta Coloma los pregà que la lexassen fer oració e aquells lo y atorgaren. E 

sancta42 Coloma pregà Déu stant en terra agenollada e vench una veu del cel dient: 

«Vine, Coloma mia, vine, sposa mia,a car uberts són a tu los cels e paradís que s’alegra43 70 

de les tues paraules. E lo Fill de Déu stà apparellat, qui·t posarà en ton cap corona. Los 

àngels de Déu reben a tu». E aquí mateix los cavallers se contenien44 qual d’ells la 

degollaria e, axí, donaren XX diners a un cavaller e li prometeren moltes coses, que la 

degollàs, lo qual era de la ciutat e havia nom Baruca, e, encontinent, li levà lo cap. 

                                                 
a Vid. Ct. 2, 13-14 i 4, 8. 
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Totes aquestes coses foren fetes en presència del poble de la ciutat prima die45 75 

kalendas januarii46 sots Aurelià emperador, regnant nostre Senyor47 Jesucrist, al qual és 

honor e virtut e poder per tots los segles de los segles. Amén. 

                                                 
1 LAVIDA DE SANCTA: De santa I2 

2 vivent: vivint I2 

3 VIII: huyt I2 
4 digueren-li: li digueren I2 
5 cel e terra: lo cel e la terra I2 
6 ymage e semblança: semblança e ymage I2 
7 coles: om. I2 
8 los: als I2 
9 déus: dyus I1 

10 sancta: santa I2 
11 denyat: apparellat I2 
12 sancta: santa I2 
13 totstemps: tostemps I2 
14 Jesuchrist: deu I2 
15 ne: ni I2 
16 staran hereters: seran hereus I2 
17 los: als I2 
18 e dix: om. I2 
19 emperador: om. I2 

20 [en]: en I2 
21 amphiteatrum: amphieatrum I1 emphite[atr]um I2 

22 sancta: santa I2 
23 una: la I2 
24 sancta: santa I2 
25 manàs: demanas I2 
26 volia: voli I1 

27 sancta: santa I2 
28 aqueix: aquest I2 
29 home malastruch: om. I2 
30 sans: sa I2 
31 lo emperador: limperador I2 
32 sancta: santa I2 
33 sancta: santa I2 
34 puys: puix I2 
35 aportassen: portassen I2 
36 fahies: feyes I2 
37 sancta: santa I2 
38 sancta: santa I2 
39 qui: que I2 
40 piadosament: e piadosos I2 
41 tots poderós: to[tp]oderoso[s] I2 
42 sancta: santa I2 
43 s’alegra: salegre I2 
44 aquí mateix los cavallers se contenien: alli se contenien los cavallers I2 
45 prima die: pridie I2 
46 januarii: januaras I2 
47 Senyor: redemptor I2 
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[XVI] DE1 LA CIRCUMCISIÓ DE JESUCRISTa 

o dia de la Circuncisió per quatre raons deu ésser colta:2 la primera raó és que3 

octava és de la Nativitat de Jesuchrist [I]; la segona raó és la imposició del nom del 

Fill de Déu, ço és a saber, Jesus Cristus [II]; la terça raó és l’escampament de la sanch, ço 

és, per la circuncisió [III]; la quarta rahó és lo senyal de la circumcisió [IV]. 5 

[I] Primerament, és octava de la Nativitat, car, si los altres sancts han octaves 

solennes, majorment lo vuytén dia d’aquell qui és senyor de tots los sancts deu ésser 

solennizat. Mas qüestió pot ésser feta per què la Nativitat de nostre Senyor haja octaves 

com la nativitat4 d’ell és per morir; dels sancts, per ço han octaves:b com moren, naixen5 

e tal nativitat és als sancts vida perdurable, enaprés que resusciten en cossos glorificats. 10 

Per aquesta matexa raó pot ésser feta qüestió per què la Nativitat de Sancta Maria e de 

Sanct Johan Baptista e de la Resurrectió de nostre Senyor [no] hajen octaves, e deveu 

saber que la resurrectió de Jesucrist era ja feta.c Car, segons diu Prepòsitus, octaves són 

de supplicacions,d axí com és la octava de la Nativitat de Jesucrist, en la qual complim 

ço que defallia en la festa, ço és a saber, la festa e l’offici que·s pertany a partera, per ço 15 

que d’abans havíem acostumat de cantar a honor de sancta Maria: «Vultum tuum 

deprecabuntur», etc.; e són altres octaves de veneració, ço és a saber, de Pascha e de 

Sincogesma6 e de la Nativitat de Sancta Maria e de Sanct Johan [XXXIXa] Baptista; e són 

altres octaves de devoció, axí com de cascun sanct poden ésser dites; e són octaves de 

figuració, axí com les octaves qui són stablides dels sancts qui signifiquen o figuren la 20 

octava de Resurrectió. 

[II] La segona raó és com tal dia com vuy7 nom novell és posat al Fill de Déu, ço 

és a saber, qui8 no és aytal9 dejús lo cel per lo qual tots nosaltres devem ésser salvats. 

Aquest nom, segons que diu sanct Bernat,10 és mel en boca, dolçor de cant en orella e 

alegrament en lo coratge. Aquest nom, segons que diu sanct Bernat,11 «ad instar olei 25 

lucet predicatum, pascit recogitatum, lenit et ungit inuocatum». Segons que en l’Evangeli se 

lig, tres noms foren posats a Jesuchrist, ço és a saber: Fill de Déu, e açò en quant és de 

                                                 
a Data de celebració: 1 de gener. 
b Traducció deficient: «Sed non uidetur quod natiuitas domini debeat habere octauam quia eius nativitas 
tendebat ad mortem; obitus autem sanctorum ideo octauas habent» (LA 13, 5-6); és a dir: ‘Però, pot 
semblar que la Nativitat del Senyor no haja de tenir una octava ja que el seu naixement tendeix a la mort; 
la mort dels sants, en canvi té octaves per ço que...’. Cal recordar que, dels sants, es fa festivitat el dia de la 
seua mort, que es quan entren en la vida eterna. 
c Ttraducció deficient: «Eadem ratione uidetur quod non debeant habere octauam natiuitas beate uirginis 
nec Iohannis baptiste, similiter nec resurrectio domini, quia iam facta erat ipsa resurrectio in re» (LA 13, 7); 
és a dir: ‘Per la mateixa raó, és evident que no hauria de tenir una octava la Nativitat de la Mare de Déu, ni 
la de Joan Baptista ni, de la mateixa manera, la Resurrecció del Senyor, ja que la resurrecció de fet ja s’ha 
aconseguit’. 
d S’ha omés text en un salt del mateix al mateix (subratllat): «dicit Prepositinus, sunt octaue suppletionis, 
uenerationis, deuotionis et figurationis. Suppletionis ut est octaua natiuitatis domine...» (LA 13, 8-9). És a dir: 
‘Segons diu Prepòsitus, entre les octaves hi ha que són de suplicació, com és el cas de l’octava de la 
Nativitat de Jesucrist, suplim el que faltava en la festa, és a dir, l’ofici dedicat a la que parí’. 

L 
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Déu Déu; e és dit Christ en quant és hom e és pres de la persona divina quant a la 

humanal natura; Jesús és nomenat en quant la deïtat se és ajustada a la humanitat. De 

aquests tres noms diu axí sanct Bernat: «Vos qui in puluere estis, expergiscimini et laudate. 30 

Ecce Dominus uenit cum salute, uenit cum unguentis, uenit cum gloria. Neque enim sine 

salute Iesus neque Christus sine unctione est neque12 sine gloria uenit Filius Dei, siquidem ipse 

salus, ipse unctio, ipse gloria».  

Jesuchrist, abans de la passió, quant en aquests tres noms, no era conegut 

perfetament: quant al primer nom, conegut era per conjectures axí com per los diables, 35 

qui dehien que era Fill de Déu; quant al segon nom, era conegut de alguns 

particularment que era Christ; quant al terç nom, era conegut vocablament, ço és a 

saber, quant en aquesta veu que era dit Jesús, mas no quant a la raó del nom, que és dit 

‘salvador’. Aquests tres noms són clarificats en Jesucrist a[XXXIXb]prés de la resurrectió: 

lo primer nom quant a certificació; lo segon nom quant a manifestatió; lo terç nom 40 

quant a raó del nom mateix. 

[II.I] Lo primer nom és Fill de Déu e que aquest nom sia convinent a ell axí u diu 

sanct Hylari en lo Libre de la Trinitat: «Vere Dei Filium unigenitum Dominum nostrum13 

Iesum Christum esse modis multis cognitum est14 dum de eo testatur Pater, dum de se ipse 

profitetur, dum apostoli predicant, dum religiosi credunt, dum demones confitentur, dum iudei 45 

negant, dum gentiles in passione cognoscunt». Idem:15 «Dominum nostrum Iesum Christum, 

per aquestes maneres que·s segueixen és conegut Jesuchrist, ço és, per nom, per 

nativitat, per natura, per poder e per profectió».  

[II.II] Lo segon nom és Cristus, quod interpretatur ‘unctus’, ço és, que ell fonch untat 

de oli de alegria sobre tots los altres. Per açò que és dit untat és demonstrat que ell 50 

fonch propheta e bataller e capellà e rey, aquestes quatre persones solien untar en 

temps passat. Jesuchrist fonch propheta per ensenyament de doctrina, fonch bataller en 

lo venciment del diable, fonch capellà en la reconciliació del Pare, fonch rey per 

esguard de retribució. E nosaltres rebem nom de Crist e som dits chrestians. E de 

aquest nom parla sanct Agustí:16 «Christianus iusticie, bonitatis, integritatis, patiencie, 55 

castitatis, pudicicie, humanitatis, innocentie, pietatis est nomen. Et tu illud quomodo tibi 

defendis et uendicas, cui de tam plurimis rebus nec pauca subsistunt?17 Christianus ille est qui 

non nomine tantum, sed etiam opere est». Hec Augustinus.  

[II.III] Lo terç nom és dit Jhesús e és dit Hiesús, segons sanct Bernat, cibus, fons, 

medicina et lux. En quant és dit ci[XXXIXc]bus, que és ‘menjar’, ha moltes de virtuts, car 60 

és confortatiu e engrexa e dóna força e vida. E d’aquestes paraules diu sanct18 Bernat: 

«Est cibus hoc nomen Iesus. An non19 totiens confortaris quotiens recorderis? Qui eque mentem 

cogitantis impinguat? Quid20 ita exercitatos reparat sensus, uirtutes21 roborat, uegetat bonos 

mores atque22 honestos, castas fouet affectiones?». Per la segona raó Jesús és dit font, on diu 

sanct Bernat: «Iesus est fons uite signatus, qui in quatuor riuos se diffundit in plateas23 unde 65 

qui factus est nobis sapientia, iusticia, sanctificatio et redempcio; sapientia in predicatione, 
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iusticia in peccatorum ablutione, sanctificatio in conuersatione, redemptio in passione». En 

altre loch diu sant Bernat: «Tres riui fluxerunt a Ihesu, uerbum doloris, in quo confessio, 

sanguis aspersionis, in quo afflictio, aqua emundationis, in qua compunctio». Per la terça raó 

Jesús és dit medicina, d’on diu sanct24 Bernat: «Est etiam hoc nomen Iesus medicina. Nihil 70 

enim ire impetum cohibet, superbia tumorem sedat, sanat liuoris uulnus, restringit luxurie 

fluxum, extinguit libidinis flammam, sitim temperat auaricie ac totius dedecoris fugat25 

pruriginem». Jesús és dit lux per ço com sanct Pau lo portava davant les gents e davant 

los reys axí com si fos lum posat sobre candelobre. 

Aquest nom Jesús és encara de molt gran sanctedat,a per què diu sanct Bernat: «Si 75 

scrich, no trob neguna sabor en la scriptura si no lig aquí Hiesús; si he disputar, no trop 

neguna26 sabor sinó en lo nom de Jesús». Richart de Sanct Víctor parla de aquest nom: 

«Jesús, que és nom de molt gran dolçor e molt delitable nom, qui conforta los peccadors 

e los dó[XXXIXd]na sperança, per què, Jesús, tu sies ab mi Jesús». La segona rahób se pot 

assignar que és de molt gran virtut, del quan nom Pere de Revenna diu: «Appellaràs lo 80 

nom de Jhesús, ço és a saber, nom que dóna als sechs lo veure; e als forts, l’oir; als 

contrets, l’anar; als muts, lo parlar; als morts, la vida. La virtut de aquest nom Jesús ha 

lançats los diables dels cossos e à’ls tolt tot són poder». La terça raó és que és nom de 

gran excel·lència e de gran altesa, del qual diu sanct Bernat: «Frares meus, lo nom del 

meu salvador és de la mia carn e de la mia sanch, nom que al començament del món 85 

fonch e ha stat totora27 amagat, mas en la fi del món és demostrat, nom molt 

maravellós, nom de gran altesa, nom sens tot imaginament, abans és tant més 

maravellós com és sens tot estimament, és més agradable sens tot imaginament,28 per lo 

qual és donat alegrament».  

Aquest nom Jesús és posat a ell sens tot començament, és li posat per l’àngel e és 90 

li posat per Joseph, qui era son pare vocatiu.29 Jesús tant vol dir com ‘salvador’:c pot 

ésser dit, Jesús, per tres raons, ço és a saber: a potènciad convé a ell aquest nom Jesús 

per eternitat sens tot començament; la segona raó, que és dit ab habitu saluandi,e l’àngel 

lo li posà aquest nom Jesús e açò fonch al començament, quant fonch concebut; la terça 

raó, que Jesús és dit ab habitu saluandi,f Joseph li posà aquest nom per rahó de la passió 95 

que li devia venir, unde dicit30 Glosa sobre aquell:31 «Vocabis nomen eius Iesum»:g «Tu li 

posaràs nom, lo qual és stat nomenat per l’àngel».h E aquesta Glosa expon32 aquests tres 

nomenaments qui són fets en aquest nom Jesús dretament. 

                                                 
a «suauitatis» (LA 13, 65). 
b La primera raó és la gran santedat (suavitat, segons LA) del nom del començament de paràgraf. LA 
tampoc ho deixa clar. 
c ‘pot ser dit salvador’ (per aquest motiu hem posat el nom de Jesús en cursiva perquè quede clar que es 
refereix al seu significat i no al nom propi). 
d «potentia saluandi» (LA 13, 77): ‘per la potència salvadora atribuïda eternament’. 
e ‘capacitat salvadora’. 
f Repeteix la fórmula, hauria de ser «actu saluandi», ‘acte salvador’ (LA 13, 79). 
g Mt 1, 21. 
h «ab angelo uel ab eterno» (LA 13, 79). 
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Aquesta festa és ordenada lo primer dia de l’[XXXXa]any per Roma, qui és cap del 

món, e és ennoblida aquesta festa per aquella letra qui és dita A e és començament de 100 

les altres letres.a Crist, qui és cap de la Església, és circuncís en aquest dia e li meteren 

nom e lo VIII dia de la sua nativitat hi és colt. 

[III] La terça rahó és l’escampament de la sanch de Christ en tal dia com huy, lo 

qual moltes vegades ha volgut scampar la sua sanch per nosaltres, car V vegades la sua 

sanch per nosaltres ha scampada. La primera vegada scampà la sua sanch en la 105 

circuncisió e aquell scampament de sanch fonch començament de la nostra redempció. 

La segona vegada scampà la sua sanch en oració, ço és, en l’ort, e açò·ns demostra lo 

gran desig de la nostra redempció. La terça vegada scampà la sua sanch quant lo 

bateren e açò fonch mèrit de la nostra redempció, car del seu batiment nós som sanats. 

La quarta vegada scampà la sua sanch en la creu e açò fonch preu de la nostra 110 

redempció, car lavors pagà ço que devia per restauració. La V vegada scampà la sua 

sanch quant li obriren lo costat e açò fonch sagrament de la nostra redempció e, de 

continent, exí’n sanch e ayga, la qual cosa demostrava que devíem ésser mundats per 

l’aygua del baptisme e lo baptisme ha pres virtut de la sanch de Christ. 

[IV] La quarta raó, que és darrera, és senyal de la circuncisió que Crist volgué 115 

pendre en tal dia com és huy. Moltes raons se poden33 assignar per què Jesuchrist fonch 

circuncís. 

Primerament, que demostràs que havia presa vera carn humana, car sabia que 

algunes gents dirien que no havia pres ver cors, mas fantàstich, per ço scriu la error 

d’aquelles.34  120 

E volch ésser circuncís per donar a nosaltres exemple que [XXXXb] nosaltres35 

devem ésser circuncisos spiritualment. Segons que diu sanct36 Bernat: «Dues maneres 

són de circuncisió que nosaltres devem37 haver, ço és a saber, defora en la carn e dins 

en la pença. La circuncisió que és defora en la carn és en tres coses, ço és a saber, in 

habitu, que sia vocable; en paraula, que no sia menyspreada.b La circuncisió qui és dins 125 

en la pença és en tres coses, ço és, en cogitació, que sia sancta per desig, que sia neta 

per intenció e dreta en obra». E açò diu sanct38 Bernat. Encara per raó, per nosaltres 

volgué ésser circuncís per ço que·ns salvàs. Car, axí com hom cou ab ferre calt los 

membres tallats, axí Jesuchrist volch portar senyal de la circuncisió per ço que tot 

l’umanal linatge fos salvat. 130 

                                                 
a L’edició francesa explica que: «La lettre A indique toujours les 1er janvier, le B le 2 janvier, etc. jusqu’à G 
pour le 7 janvier. Lorsqu’une anée a comme lettre dominicale E, on doit comprendre que le 1er dimanche 
de cette anée était le 5 janvier et qu’elle a donc débuté un mercredi 1er janvier. Ainsi, lorsque Jacques de 
Voragine indique la fête de la Circoncision come marquée de la lettre A, il fait référence au “code” 
classique utilisé dans calendiers liturgiques du Moyen Âge» (Boureau 2004: 1103, n. 27). 
b Traducció deficient: «in habitu, net sit notabilis, in actione, ne sit reprehensibilis et in sermone, ne sit 
contemptibilis» (LA 13, 103; és a dir: ‘en comportament, que no ha de ser notori; en accíó, que no ha de ser 
reprensible; en paraula, que no siga menyspreable’. 
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La terça manera per què volch ésser circumcís per raó que·ls jueus no haguessen 

scusació, car, si Crist no fos39 circuncís, lo jueus se pogueren scusar e dir: «Nosaltres no 

rebem a tu, car tu no resembles a nosaltres ne a nostres pares». 

La quarta raó és, per què volch ésser circuncís,40 per raó dels diables, que no 

coneguessen lo misteri de la incarnació, car la circuncisió era feta contra lo original 135 

peccat.41 Car lo diable, com sabé que Hiesuchrist era circuncís, cregué que era peccador, 

axí com los altres qui freturaven de remey. E, per aquesta raó, volgué que sancta 

Maria42 fos sposada ab Joseph.43 

La V manera és que volgué ésser circuncís a44 complir tota justícia. Per aquesta 

mateixa raó volgué ésser batejat, que complís tota justícia, ço és a saber, perfeta 140 

humilitat, que volgué ésser sotsmés a menor de si. E, axí, volgué ésser circumcís, que 

mostràs a nosaltres tota humilitat: mentre que era senyor de la ley e maestre,45 volgué 

[XXXXc] si mateix sotsmetre46 a la ley. 

La VI raó és per tal que loàs la ley de Moysés, qui era bona e sancta e complida, 

car no era vengut Christ a solre la ley, mas per complir-la.  145 

Per què la circumcisió se fahia al VIII47 dia? Moltes de raons hi poden ésser 

assignades. La primera podem pendre segons l’enteniment de la hystòria e de la letra, 

car segons que diu rabí Moysés,a gran philòsoph e gran theòlech, jatsia que sia jueu, 

infant nat que48 no havia sinó VII dies atant tendre és com era en lo ventre de sa mare 

e·n lo VIII dia pren força e és fortificat. E, per ço, no volgué Jesucrist que los infants 150 

abans del VIII dia fossen circumcisos, per ço que no fossen massa naffrats per la 

tendresa. Encara més, volgué que la circumcisió no passàs lo VIII dia e açò per tres 

raons que n’assigna aquest mateix philòsoph. La primera és per esquivar perill, ço és, 

que, si massa era alongat de49 la circuncisió e, entretant, morien los infants menys de 

ésser circumcisos. La segona raó és que sia previst a la dolor dels infants, car, com gran 155 

dolor sia en la circumcisió, Jesucrist volgué que fossen circumcissos mentre que havien 

poca imaginació per ço que sentissen menys dolor. La terça raó és per dar consell a la 

tristícia dels pares, car, com molts infants morissen per raó de la circumcisió, si fossen 

circumcissos quant eren pochs, no foren morts en la edat gran e fóra menys dolor als 

pares. 160 

La segona raó és presa segons l’enteniment del VIII50 dia, que fos donat a entendre 

que en lo VIII51 dia, de la resurrectió, fossen circumcisos sens tota pena e sens tota 

misèria.b E, segons açò, VIII dies seran VIII edats: la primera durà de Adam fins a Noé; la 

                                                 
a Es refereix al filòsof hebreu Maimònides (1135-1204). 
b No tradueix bé el començament d’aquesta raó, ja que no entén els termes que es fan servir o perquè hi ha 
alguna llacuna o error en el ms. llatí que fa servir: «Secunda ratio sumitur penes intellectum anagogicum 
siue celestem. Ideo enim octaua die fiebat ut daretur intelligi quod in octaua resurrectionis ab omni pena et 
miseria circumcideremur» (LA 13, 127-128). És a dir: ‘La segona raó té a veure amb la forma anagògica o 
celestial. De fet, la cerimònia es practicava en el huité dia per donar-nos l'oportunitat d'entendre que en 
l'octava de la resurrecció siguem circumcisos de tota pena e misèria’. L’anagogia és la interpretació de la 
Bíblia per la qual es dóna als texts sagrats un sentit que es refereix a les realitats celestials. 
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segona durà de Noé fins a Abraam; la terça durà de Abraam fins a Moysés; la quarta 

durà de Moysés fins [XXXXd] a David; la quinta durà de David fins a Jesuchrist; la 165 

sisena dura52 de Jesuchrist fins a la fi del món; la setena serà dels morts; la VIII serà 

d’aquells qui resuscitaran. Encara més, per aquests VIII dies són entesos VIII béns que 

posseirem53 en la perdurable vida, los quals sanct Agustí nomena e diu axí: 54 «Què 

altre,55 és a dir yo, seré a déu d’ells e de mi seran sadolls? E seré56 totes aquelles coses 

que honestament són desijades, ço és: vida e salut, vianda a bastament, glòria e honor, 170 

pau e tot bé».a O en altra manera per VII57 dies és entés home que ha en si vida per 

ajustament de ànima ab lo cors: IIII58 dies són quatre elements, dels quals lo cors és 

compost, e tres dies són en tres poders que59 són en l’ànima, ço és a saber, 

concupiscible, irascible e racional. L’ome, que ara ha VII dies, quant serà ajustat a la 

unitat perdurable que negun temps no·s mudarà, lavors l’ome haurà VIII dies e en 175 

aquell VIII60 dia serà circumcís de tota pena e de tota culpa. 

La terça raó és presa segons l’entenimentb e, segons açò, VIII dies diversament 

poden ésser entesos. Lo primer pot ésser conexença de son peccat e axí u diu lo 

psalmista.c Lo segon és prepòsit de desempar mal e fer bé, la qual cosa és entesa en lo 

fill qui havia destroït ço que havia,d e diu axí, segons que mostra en l’Evangeli: 180 

«Surgam et ibo», etc.e Lo terç és vergonya del peccat, d’on diu l’apòstol: «Quem61 enim62 

fructum», etc.f Lo quart dia és paor63 del dia del juý esdevenidor e de açò mateix parla 

sanct Hierònim: «Si meng64 o si bech, o qualsevulla altra cosa faça, tostemps és a mi 

vejares que aquella paraula qui65 és dita “levau vosaltres, morts, e veniu al juý” que·m 

crit en les mies orelles». Lo V dia és contrició del peccat e de açò parla Hieremies: 185 

«Luctum uni[XLIa]geniti», etc.g Lo VI dia és confessió e de açò diu lo psalmista: «Dixi 

confitebor aduersum me», etc.h Lo VII dia és sperança de perdó, car jatsia açò que Judes 

son peccat hagués confessat no u féu ab sperança de perdó e, per ço, no rebé 

misericòrdia. Lo VIII66 dia és sanctificació e en aquest dia hom és67 circumcís 

spiritualment, no tal solament  de culpa, mas encara de tota pena. Encara los VIII dies 190 

poden ésser dits en altra manera, ço és a saber: los primers dos dies que sien que hom 

haja dolor del peccat que ha fet68 e desig de no tornar-hi; los altres dos dies són que 

confessem los peccats que havem fets e lo bé que poguérem haver fet, que havem lexat; 

los quatre dies, ço és a saber, són oració e scampament de làgremes, afflició69 de cors, 

                                                 
a Traducció deficient: «Quid aliud est “Ego ero illorum deus” nisi ero eis unde satientur? Ero quecumque 
honeste desiderantur, scilicet uita, salus, uictus, copia, gloria, honor et pax et omne bonum» (LA 13, 131-
133), és a dir: ‘Què significa yo sóc el seu Déu si no que jo els sadollaré? Seré totes aquelles coses desijades 
honestament...’. 
b «Tertia ratio sumitur penes intellectum tropologicum siue moralem» (LA 13, 137). La tropologia és 
l’exegesi moral d’un esdeveniment o figura de la Bíblia. 
c Es refereix a Sal 51, 5 (FS no arreplega la citació). 
d Es refereix al «filio prodigo» (LA 13, 141). 
e Lc 15, 18. 
f Rom 6, 21. 
g Jr 6, 26. 
h Sal 32, 5. 
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liberalitat70 de fer almoynes. Encara més, los VIII dies poden ésser VIII coses, les quals 195 

que diligentment les se pens e tolen 71de nosaltres tota la72 voluntat de peccar. Enaxí73 

que, diligentment, si dega considerar74 una d’aquestes coses, fa una gran jornada. E 

aquestes VII75 coses sant Bernat les recompta76 e diu axí: «VII77 coses són qui han a ésser 

en hom, les quals, si78 diligentment les considera,79 per negun temps no peccaria, ço és a 

saber, materia vil, obra leja, naximent plorable,a estament no ferm, mort molt trista e 200 

soltament de cors,b plorable damnació». En lo huyté pot ésser consideració de gran 

cosa.c  

La quarta raó pot ésser dita segons l’enteniment spirituald e segons açò V dies 

significaran V libres de Moysés, en los quals libres és contenguda la ley; e los dues80 

dies signifiquen los prophetes e los psalms; e lo huyté dia significa la doctrina dels 205 

Evangelis. E, per açò, deveu saber que los81 primers VII dies [XLIb] no s’acabava la 

circuncisió, mas en lo huyté dia la circuncisió serà acabada de tota culpa e de tota pena, 

ço és a saber, ara en sperança, mas a la fi per cosa acabada. VI raons poden ésser 

assignades per què la circumcisió era donada, les quals VI raons són scrites, ço és, 

cauteri, senyal, mèrit,82 medicina, figura, exemple de la circuncisió.  210 

E per molts se diu que la carn de la circuncisió de Jhesucrist que l’àngel la aportà 

a Carles lo Gran,e enaprés Carles posà-la83 en la església de Sancta Maria ab gran honor 

e aquell loch és nomenat84 Aquisgrànum. E, segons que diu Carles, enaprés la portà en 

un loch nomenat Caròsius e diu-se ara que és a Roma, en una església que és dita 

Sancta Sanctòrum, car en aquest mateix dia és feta85 stació en aquella església. Mas, si 215 

açò és veritat, molt és gran maravella, car86 la carn que és feta per la circuncisió sia de 

unitat de la humanal natura, creem que, quant Jesuchrist resuscità, sia tornada en son 

loch glorificada. Altres ho han dit en altra manera e açò és veritat segons la opinió 

d’aquells qui dien que açò tan solament és de la unitat de la humanal natura, la qual de 

Adam havem rebuda, e açò tan solament és resuscitat.87 220 

Deveu saber e entendre que en temps passat, en les calendes de janer, moltes 

observacions de malícia que eren contra Déu fahien los gentils e los pagans, les quals 

los sants pares, ab gran difficultat, pogueren dels crestians gitar. E d’aquestes vanitats 

sant Agustí ne88 fa menció en un sermó, e diu axí: «Creen89 les gents que Janer era axí 

com a governador e que fos déu. E en les calendes de janer fahien-li gran honor e 225 

figuraven-li dues cares, una davant e altra darrera, per [XLIc] ço car era terme de l’any 

passat e començament d’aquell qui devia venir encara. En aquelles calendes prenien 

formes maravelloses, car los uns se vestien de pells de bèsties, en la qual cosa se 

demostraven90 no tan solament en semblant manera de bèsties, mas91 en seny eren 

                                                 
a «exitus flebilis» (LA 13, 157). 
b «disolutio miserabilis» (LA 13, 157). 
c «glorie ineffabilis» (LA 13, 158). 
d «Quarta ratio sumitur penes intellectum allegoricum siue spiritualem» (LA 13, 159). 
e Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador només a 
partir del 800. 
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bestials; los altres se vestien vestidura de fembra e no n’avien vergonya. Los altres 230 

servaven auguris en tal manera que foch de la lur casa o92 altre benefici a negun qui·ls 

ne demanàs no·n93 volien donar en aquell dia. Mas en aquest dia, ço és a saber, lo 

primer dia de janer prenen strenes en nom del diable e les donen. Los altres posen 

taules de nit plenes de menjar e creen que tals convits en tot l’any los abast». E, per ço, 

diu sant Agustí:94 «Aquells qui volran observar o guardar les costumes dels pagans, 235 

temerosa cosa és que lo nom de crestià puga a ells aprofitar. Encara més, a aquells 

hòmens folls qui fan aytals95 jochs, qui·ls darà alguna ajuda sàpia,96 per cert, que lur 

companyó és en lo peccat que ells fan. Encara més, frares, vos amonest que no us 

guardeu solament d’aquest mal a fer, mas encara, en qualsevulla loch veureu que açò·s 

faça, repreneu-los-ne e castigau-los-ne fortment».  240 

                                                 
1 De: om. I2 
2 colta: colt I2 
3 que: perque I2 
4 nativitat: nativrtat I1 

5 naixen: naxen I2 
6 Sincogesma: sincagesma I2 

7 vuy: huy I2 
8 qui: que I2 
9 aytal: tal I2 
10 sanct Bernat: sant bernart I2  
11 sanct Bernat: sant bernart I2 
12 neque Christus sine unctione est neque: nequem sine unctione Christus nequem I1 I2 (LA 13, 24) 
13 nostrum: nostum I2 

14 est: om. I1 I2 (LA 13, 33) 
15 Idem: eundem I2 
16 sanct Agustí: sant augusti I2 
17 cui de tam plurimis rebus nec pauca subsistunt?: qui de terra pluribus rebus nec pauca subsistant? I1 I2 (LA 13, 
43) 
18 sanct: sant I2 
19 An non: animo I1 I2 (LA 13, 51) 
20 Quid: qui I1 I2 (LA 13, 53) 
21 uirtutes: virtute I1 I2 (LA 13, 53) 
22 atque: atquem I1 I2 (LA 13, 53) 
23 plateas: plateis I1 I2 (LA 13, 55) 
24 sant: sanct I2 

25 fugat: fugit I1 (LA 13, 61) 
26 neguna: om. I2 

27 totora: tota hora I2 
28 abans... imaginament: om. I2 

29 vocatiu: putatiu I2 
30 unde dicit: don diu la I2 
31 aquell: aquell parlar I2 
32 expon: exposa I2 
33 poden: podem I1 

34 aquelles: aquells I2 
35 nosaltres: om. I2 
36 sanct: sant I2 
37 devem: deuen I1 

38 sanct: sant I2 
39 fos: fora I2 
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40 és, per què volch ésser circuncís: per que volch esser circumcis es I2 
41 original peccat: peccat original I2 

42 sancta Maria: la sua sacratissima mare I2 

43 Joseph: lo glorios sant Joseph I2 

44 és que volgué ésser cincuncís a: que volgue esser circuncis es per I2 
45 maestre: mestre I2 
46 si mateix sotsmetre: sotsmetre si mateix I2 
47 VIII: huyte I2 
48 que: qui I2 
49 de: e I1 

50 VIII: huyte I2 
51 VIII: huyte I2 
52 dura: durara I2 
53 posseirem: posseierem I1 

54 sanct Agustí nomena e diu axí: nomena sant Augusti dient I2 
55 altre: alre I2 
56 seré: faré I2 
57 VII: ·viii· I1 I2 (septem LA 13, 134) 
58 IIII: quatre I2 
59 que: qui I2 
60 VIII: huyte I2 
61 Quem: Sume I1 I2 (quem LA 13, 143) 
62 enim: eme I2 
63 paor: por I2 
64 meng: menge I2 
65 qui: que I2 
66 VIII: huyte I2 
67 hom és: es hom I2 
68 peccat que ha fet: son peccat I2 

69 afflició: e affliccio I2 
70 liberalitat: e liberalitat I2 
71 que diligentment les se pens e tolen: si pensam diligentment tolran I2 

72 la: om. I2 

73 Enaxí: axi I2 
74 si dega considerar: considera I2 
75 VII: set I2 
76 sant Bernat les recompta: recompta sant Bernat I2 
77 VII: set I2 
78 si: si ell I2 
79 les considera: considerava I2 
80 dues: dos I2 
81 los: en los I2 
82 mèrit: metit I1 
83 posà-la: la posa I2 
84 és nomenat: ha nom I2 
85 feta: la I2 

86 car: com I2 
87 resuscitat: resuscitar I1 

88 ne: om. I2 
89 Creen: crehien I2 
90 demostraven: mostraven I2 
91 mas: mas encara I2 
92 o: ne I2 
93 no·n: no I2 
94 Agustí: augusti I2 
95 aytals: tals I2 
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96 sàpia: sapien I2 
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[XVII] COM NOSTRE SENYOR APAREGUÉ  

ALS TRES REYS D’ORIENTa 

a epiphania de nostre Senyor, per rahó de quatre miracles qui aquí1 són posats, és 

ennoblida e, per raó d’açò, per quatre raons és appellada: en tal dia com huy los 

reys adoraren Jhesucrist e sant Johan Baptista batejà Jesuchrist e Jesucrist mudà l’agua2 5 

en vi e sadollà V mília hòmens de V pans. Axí que, com Je[XLId]sucrist fonch al XIII dia 

de la sua nativitat, los tres reys vengueren a ell per lo guiament de la stela e, per açò, és 

dit3 epiphania: ab «epi» quod est ‘supra’,b car lavors la stela aparech desús. Encara més, 

Jesuchrist és demostrat als reys que era ver Déu per la stela que havien vista desús. En 

aquell mateix dia, passats XXIX anys e XIII dies, segons que diu sant4 Luch,c Jesucrist, en 10 

lo començament de XXX anys o, segons que diu Beda, que havia XXX anys complits, e 

açò observa la Església de Roma, en aquest mateix dia rebé paptisme Jesuchrist e, per 

ço, és appelat theofania: a «theos» quod est ‘déus’ et «fanos» quod est ‘apparició’, car 

lavors Déu en trinitat apparech ‒lo Pare en la veu, lo Fill en carn, lo Sant Spirit5 en 

semblança de coloma‒. En aquest dia, passat un any, com Jesuchrist hagués XXX anys 15 

complits e XXXI dia, mudà l’aygua en vi e, per açò,6 és dit betphania: a «bet» quod est 

‘domus’, car en lo miracle fet en la casa apparech ver Déu. En aquest dia mateix, aprés 

com Jesuchrist hagués XXXI any o XXXII com[XLIIa]plits, sadollà V mília hòmens de V 

pans, e axí u diu Beda e axí és scrit en un hymne, lo qual se canta en moltes esglésies, e 

comença axí: «Illuminans altissimus», etc. E, per aquesta raó, és dit phaguifania:7 a «fage» 20 

quod est ‘bucca’ sive ‘manducare’. D’aquest quart miracle és cosa duptosa si en tal dia 

com huy sia stat fet, car en l’original de Beda no se lig espressament;8 encara més, que 

en l’Evangeli de sant Johan, al VII9 capítol, on fa remembrament10 d’aquest miracle, e11 

diu axí: «Erat autem proximum pascha», etc.d 

Aquestes quatre maneres de apparició en aquest dia foren fetes:12 la primera 25 

apparició és feta per la stela en la men[j]adora, la segona és feta per la veu del Pare en 

lo flum Jordà, la terça és feta en13 lo mudament d’aygua en vi en lo convit, la quarta és 

feta per lo multiplicament del pa en lo desert. La primera aparició special és huy 

celebrada e, per amor de açò, parlarem de la història que·s pertany a la primera 

apparició.  30 

Com nostre Senyor Jesucrist fos nat, tres reys vengueren en Hierusalem davant 

Jesuchrist, los noms dels quals són appellats en lengua ebraica Apèl·lius, Amèrius, 

                                                 
a Data de celebració: 6 de gener. La història està narrada a Mt 2, 1-12. L’Epifania es representa amb els tres 

mags adorant el nen, que es troba als braços de la Mare de Déu dins de l’estable, al damunt hi ha l’estrela. 

En un principi simbolitzaven les tres edats de la vida, fins que Baltasar passà a ser negre per a palesar la 

llunyania i l’exotisme. Tertul·lià (ca. 160-240), a partir de la interpretació dels Salms, els considera reis i 

comencen a representar-se com a tals a l’alta edat mitjana. 
b I LA afegeix: «et phanos apparitio» (14, 4), si no, no s’entén la referència que ve a continuació. 
c Lc 3, 23. 
d Jn 6, 4. El FS s’equivoca a l’hora d’assignar el capítol de l’Evangeli de sant Joan. 

L 
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Damascus; en lengua grega són appellats Galgalach, Malgalach, Sarrachim; en lengua 

latina Gaspar, Baltasar, Melchior. Quins magis són stats aquests? Tres sentències ne 

són, segons que magus és dit en tres maneres: magus és dit ‘scarnidor’ e ‘malefici’ e 35 

‘savi’. O, segons que dien alguns, aquests tres foren appellats magus, ço és, ‘scarnidors’, 

car scarniren Herodes perquè no tornaren a ell, d’on se lig en l’Evangeli quant parla de 

Herodes: «Quod videns quod illusus14 esset a magis», etc.a Magus és dit en altra manera 

‘ma[XLIIb]lefici’, d’on los maleficis de pharaó són dits magus.b E diu axí que, 

primerament, foren maleficis, mas enaprés se convertiren e volgué Jesucrist la sua 40 

nativitat mostrar e que venguessen a ell. Açò demostra al peccador sperança de perdó. 

Magus és dit en altra manera ‘savi’ e magus vol dir en lengua ebraica aytant15 com 

‘scrivà’, en lengua grega vol dir ‘philòsoph’ e·n lengua latina vol dir ‘savi’. E, per amor 

d’açò,16 magus és dit ‘savis’,17 donchs magis18 són dits en saviesa.  

Aquests tres savis vengueren en Hierusalem ab gran companyia, mas és qüestió 45 

per què aquests tres reys vengueren en Hierusalem, com aquí no fos nat Jesuchrist. 

Sobre açò Remígius hi assinà19 quatre rahons. La primera és com conegueren lo temps 

de la nativitat de Jesuchrist, mas no sabien lo loch, car Hierusalem era ciutat real e aquí 

era la superanitat dels capellans e pensaven-se que tant20 noble infant no degués nàixer 

sinó en noble loch. La segona21 és que aquí sabessen pus clarament lo loch de la 50 

nativitat, com en Hierusalem stiguessen los savis de la ley e los scrivans majorals. La 

terça raó és que los jueus no haguessen escusació que poguessen dir que22 «havem 

conegut lo loch de la nativitat de Crist,23 mas lo temps no conexíem» e, per amor d’açò, 

no ho crehien.24 Aquests tres savis reys mostraren als jueus lo temps de la nativitat de 

Christ e los jueus mostraren-los lo loch. La quarta rahó és que la pigrícia dels jueus fos 55 

condemnada per l’estudi de aquests tres reys, qui cregueren a un propheta e los jueus 

no volgueren creure a molts prophetes. Aquests tres reys demanaren strany rey e los 

jueus [no] demanaren lur propi rey;25 los tres reys vengueren de luny e los jueus [XLIIc] 

de prop.  

Aquests tres reys foren sucessors de Balam e vengueren a la visió de la stela per 60 

raó de la prophecia de lur pare, qui diu axí: «Orietur stella ex Jacob».c Crisòstomus posa 

altra raó per què aquests tres reys foren moguts de venir, segons que·s compté26 en lo 

original de sant Matheu, e afferma enaxí que alguns dien que alguns savis dels secrets 

celestials e esguardadors27 elegissen28 XII29 savis entre ells matexs30 e, com se 

esdevendria que la un31 d’aquells morís, son fill32 o la un d’aquells qui pus acostat li 65 

seria per parentiu fos posat en son loch. Aquests XII33 savis cascun any, aprés del mes, 

pujaven en un puig qui és dit Victorial, e estaven aquí tres dies, e lavaven-se e 

pregaven Déu que·ls mostràs la stela que Balam los havia prophetizada. Esdevench-se 

                                                 
a Mt 2, 16. 
b Vid. Ex 7, 22: «Però els mags egipcis van fer el mateix amb els seus encanteris, i el cor del faraó es va 

endurir». 
c Nm 24, 17. 
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una vegada, en lo dia de la nativitat de nostre Senyor34 Jesuchrist, dementre que ells 

staven aquí, vench una stela sobre lo munt,35 qui36 havia forma de un bell infant e sobre 70 

lo cap de l’infant havia una creu qui37 resplandia, e parlà·ls axí: «Anau desliuradament 

en la terra de Judea e trobareu aquí lo rey nat lo qual demanau». De continent, aquests 

tres savis reys començaren a venir, mas qüestió és com en tan poch de temps pogueren 

anar tant38 longa via, ço és, en XIII dies de Orient fins en Hierusalem, que, segons que es 

diu, Hierusalem és en lo mig loch del món. A la qual qüestió podem respondre, segons 75 

que diu Remígius, que aytal39 infant com era aquell al qual anaven los pogué menar axí 

en pochs dies. O pot-se dir, segons que diu sant Hierònim, que·ls tres reys venguessen 

sobre dromedaris, qui són bèsties molt leugeres e corren aytant40 en un dia com un 

cavall en tres, on és dit dromedarius a «dro[XLIId]mos»41 quod est ‘cursus’ et «ares»42 quod est 

‘virtus’.  80 

Com los tres43 reys vinguessen44 en Hierusalem, demanaren on era nat lo rey dels 

jueus. No demanaren duptantment45 si era nat, car crehien-ho que era nat, mas 

cercaven on fos nat. Enaxí, com si algú46 los demanàs: «On47 sabeu aquest rey qui és48 

nat?», respongueren: «Nosaltres havem vista una stela de ell en Orient e venim-lo 

adorar»,a ço és a entendre: «Nosaltres, estant en Orient, havem vista la estela ‒ço és a 85 

saber, la nativitat del Fill de Déu‒, qui·ns és demostrada,49 e nosaltres havem vista la 

stela, qui50 era posada sobre la terra de Judea, e nosaltres, estant en nostre regne,51 

havem vista la stela de ell en Orient», ço és, en les parts d’Orient. E, segons que diu 

Remígius en l’original, en aquestes paraules que dien los tres reys confessen lo Fill de 

Déu que és ver Déu e nat hom e rey. Confessen que és ver hom com digueren «on és 90 

aquell nat?»; e confessen ver rey com digueren «rey dels jueus»; confessen ver Déu com 

hi ajusten «venim adorar a ell» ‒manament fonch que negú no fos adorat sinó Déu tan 

solament‒.  

Mas Herodes, com hoís aquestes paraules, fonc fortment torbat, e tota 

Hierusalem ab ell, per tres rahons. Primerament, que·ls jueus rebessen per lur rey 95 

aquell infant, e açò li fahia paor, e que no lançassen fora Herodes axí com a rey strany, 

d’on diu Crisòstomus: «Axí com los rams dels arbres qui52 són posats en alt 

leugerament los mou lo vent, axí los hòmens grans en lo món, com són posats en gran 

dignitat, leugera fama los torba». La segona raó és que Herodes no pogués ésser 

blasfemat per los romans si altre era aquí apellat rey que Augustus,b53 emperador, no 100 

l’hagués stablit rey, car los romans ha[XLIIIa]vien axí ordenat que negú no fos dit déu 

ne rey en son emperi sens sa licència. La terça raó és car, segons que diu sant Gregori, 

«com lo rey del cel és nat, lo rey de la terra és torbat», car no és maravella si la altesa 

terrenal és confusa com la altesa celestial és manifestada. Sí que per tres rahons tot 

Hierusalem ab Herodes és torbat: la primera raó és com los malvats no·s poden alegrar 105 

de l’adveniment del just; la segona raó és que l’ensenyassen al rey qui era torbat per ço 

                                                 
a Mt 2, 2. 
b August, primer emperador romà del 27 aC al 14 dC. 
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que demostraven si mateix torbats: la terça raó és, car axí com los vents s’encontren los 

uns ab los altres e la ona de la mar d’açò se mou, axí los reys són contrariants los uns 

ab los altres, lo poble s e’n torba. E, per açò, los jueus temeren que lo rey qui era 

present e lo rey qui era entrevenidor no·s combatessen e que no fossen en tribulació 110 

posats, e aquesta raó hi assinà54 Crisòstomus.  

De continent, Herodes féu ajustar tots los scrivans55 e capellans e demanà a ells 

on devia nàxer Jesucrist. E, com li diguessen que en Bethlem, de la terra de Judea, cridà 

a si los tres reys secretament e dix-los que, com haurien trobat l’infant, que lo y 

recontassen e, puys, que ell l’iria adorar ‒e açò fahia perquè li donàs mort‒. E deveu 115 

entendre que, com los tres reys foren entrats en Hierusalem, perderen lo guiament de 

la stela, car no la veren, e açò per tres raons. La primera és per ço que fossen constrets 

de demanar lo loch on era nat Jesuchrist e axí fossen certificats del naximent56 tant com 

per la apparició de la stela, com per affermament de les prophecies, axí com és fet. La 

segona raó és, pus que ells demanaven la ajuda dels hòmens, que perdessen la ajuda de 120 

Déu. La terça raó és car, [XLIIIb] segons l’apòstol, als no faels són donats signes, mas als 

apòstols són donades prophecies, e, per açò,57 senyal és donat a aquests tres reys, com 

encara fossen no faels, e no·ls devia apparer la stela mentre que fossen entre los jueus e 

los no faels. E aquestes tres raons són posades en la Glosa sobre l’Evangeli.  

Com los tres reys fossen exits de Hierusalem, la stela los aparech, els anà davant 125 

fins là on era l’infant e stigué aquí. Tres opinions són de a[que]sta stela, que y assignà 

Remígius: dient alguns que era Spirit Sanct, axí com aquell era Spirit Sanct58 qui aprés 

devallà sobre Jesuchrist com fonch batejat en semblança de coloma, encara apparech 

als tres reys en semblança de stela. Altres són d’altra opinió, e de aquesta és 

Crisòstomus, qui diu que era àngel qui apparegué, axí com als pastors, qui eren jueus 130 

e, com usaven de raó, apparech-los en forma que era racional, e als gentils, axí com 

eren irracionals, apparech-los en semblança de cosa irracional. Altres són d’altra 

opinió, e aquesta és la darrera59 e més vertadera, que la stela fos creada novellament e, 

com hagué acabat són misteri, retornà en la matèria d’on era stada creada. Segons que 

diu Fulgèncius, aquesta stela era diversa de les altres per tres coses, ço és a saber: que 135 

no era posada egualment en lo firmament, mas stava en lo mig de l’aire, prop de la 

terra; e era pus resplandent de les altres steles, e és manifest en açò: car per la 

resplandor del sol no podia scurir la resplandor de la stela, abans en lo migdia paria 

més luent; per lo moviment, car anava davant los tres reys a manera de viandant, car 

no·s movia per lo moviment circular, mas quasi moviment de bèstia per son temps 140 

anant.a Altres tres [XLIIIc] differències són posades en la Glosa de l’Evangeli de sant 

Matheu: la primera differència és en creació, car les altres steles foren creades en lo 

                                                 
a ‘L’estrela no té un moviment circular com la resta de cossos celests, sinó que es mou com els animals 

quan caminen, és a dir, en línia recta’ (la imatge possiblement s’està referint al moviment que fan els 

animals quan fan el solc en la llaurada). LA diu: «non enim moubatur motu circulari, sed quasi motu 

animali et processiuo» (14, 90). 
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començament del món: la segona differència és que sien en senyals e en temps, segons 

que és scrit en Gènesis, dient aquesta stela és creada per força que mostràs la carrera 

als tres reys;a La terça differència és en duració, car les altres steles són perdurables e 145 

aquesta stela, com hac60 complit son offici, se’n tornà en la matèria d’on era presa.  

Com los tres reys vessen la stela, hagueren molt gran goig. Deveu saver que sinch 

maneres hi à de steles que aquests tres reys veren, ço és, stela material, e stela 

spiritual,61 e stela sustancial,62 e oriental e racional.b La primera stela, material, veren en 

Orient. La segona stela, spiritual, veren per fe en son cor, car, si aquesta stela, qui és fe 150 

en son cor, primerament no resplandís, no pogueren venir a la visió de la primera stela, 

car hagueren fe de la humanitat63 com digueren: «On és aquell qui és nat?»; e de real 

dignitat com digueren: «Rey dels jueus»; de la deïtat com digueren «Venim-lo adorar». 

La terça stela és intel·lectual, ço és a saber, que és dit a àngel: [la] veren en somnis com 

foren amonestats per l’àngel que no tornassen per Herodes. Jatsasia64 açò, segons que 155 

diu una glossa, que no·ls apparegué àngel, mas ell mateix Jesucrist los amonestà. La 

quarta, ço és a saber, racional, fonch com veren sancta Maria en lo diversori. La 

sinquena, ço és a saber, substancial, que era Jhesuchrist, lo qual veren en la 

menjadora.65 E d’aquestes dues maneres de steles és scrit axí: «Et intrantes66 domum», 

etc. E quascuna de aquestes coses és dita stela. De la primera diu lo psalmista: «Lunam 160 

[XLIIId] et stellas quas67 tu fundasti». c Los tres reys s’alegraren per la visió de la primera 

stela e de la segona e de la terça, e més per la visió de la quarta stela, de gran goig; mas, 

per la visió de la quinta stela s’alegraren molt pus fortment, de gran goig e bon saber 

que n’agueren, car, segons diu la Glosa, «aquell s’alegra de goig lo qual s’alegra de 

Déu, qui és ver goig», car neguna cosa no és major de Déu ne tan gran. E, per 165 

comparació de aquestes coses, volch l’Evangeli demostrar que los hòmens més se 

alegren de les coses perdudes com les troben que no d’aquelles que tostemps 

posseexen.  

Com los tres reys entrassen en aquella poca casa e trobassen l’infant ab la mare, 

cascú dels reys s’agenollà e offeriren a l’infant or, ensens e mirra.d E sant Agustí68 crida 170 

fortment sobre aquestes paraules, e diu: «O, infant al qual les steles són sotsmeses! 

Aquest és de molt gran altesa e de sobirana glòria, los draps de l’infant los àngels los 

guarden, les steles lo acompanyen, los reys tremolen e aquells qui seguexen saviesa li 

                                                 
a Gn 1, 14. ‘Segons el Gènesi les estreles foren creades per a marcar el pas del temps, en canvi aquesta fou 

creada només amb la funció de mostrar el camí als tres reis’ («Secunda in officio, quia alie facte sunt ut sint 

in signa et tempora, ut dicitur Genesis I, hec autem ut magis uiam preberet» LA 14, 93). 
b L’enumeració correcta seria: estela material, espiritual, intel·lectual, racional i substancial, tal com apareix 

en l’explicació posterior de cada tipus. 
c Sal 8, 4. La LA dona una cita bíblica (Eclesiàstic, Baruc, Apocal·lipsi) per cadascuna de les estreles i no sols 

per a la primera. En referir-se a la quarta estrela, la Mare de Déu, se cita l’antífona Stella Maris. 
d En aquesta escena es fonamenta la imatge de Jesús i la Mare de Déu com a reis. A Israel el rei i la seua 

mare formaven la parella reia i, així, apareix nombroses vegades als llibres dels Reis (1Re 2, 19: «Betsabé 

anà a trobar el rei Salomó per parlar-li d’Adonies. El rei s’alçà per eixir-la a rebre i es va prosternar davant 

d’ella. Després es va asseure en el seu tron, en va fer col·locar un altre per a la reina mare i la féu seure a la 

seua dreta»). 
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porten reverència. Maravell-me com guart los draps e veig los cels, escalf-me com veig 

l’infant pobre en la menjadora, resplandent sobre les steles». Sant69 Bernat diu axí: «O, 175 

vosaltres, reys, què feu [a] l’infant que aleten? E adoran-lo en una poca casa e pobra e 

en vils traps, donchs, no és Déu aquest? Què feu que or li offeriu? Donchs, rey és 

aquest, e com és la sala real? E on es la tua cadira? E on és lo freqüentament de la cort 

real? Donchs, la sala reyal70 és stable e la menjadora és cadira e lo freqüentament de la 

cort és Josep e sancta Maria. Aquests eren no savis per tal que fossen savis». D’açò 180 

mateix diu sanct71 Hilari en lo segon Libre de la Trinitat: «La Verge infanta, [XLIIIIa] mas 

lo part és de Déu, l’infant plora e los àngels alegrants són oïts, los draps no s’ensutzen, 

Déu és adorat e axí la dignitat del poder no és perduda mentra que la humanitat de la 

carn és prehicada. Veus en qual manera és infant Jesuchrist? No tan solament fonch 

humil e subtil, mas encara coses sobrepujants de la nativitat». Açò mateix parla sant72 185 

Hierònim en la Epístola als hebreus: «Tu, qui reguardes en lo breç de Jesuchrist, veges 

aytambé73 en lo cel; tu, qui reguardes l’infant plorant en la menjadora, escolta ensemps 

los àngels cantants. Sí que los tres reys l’adoraren e los phariseus no·l conexen,74 mas la 

stela lo demostra. E ell és batejat del seu servent sant Johan, mas la veu cridant de Déu 

allà alt és oïda. Ell és acabuçat en les aygües, mas la coloma devalla, ço és, l’Esperit75 190 

Sanct». 

Per què los reys portaren tals dons? Raó s’i pot assignar en moltes de maneres. La 

primera raó, segons que diu Remígius, costuma era antiguament que negú no entrava 

buyt a Déu o al rey sens algun present, e açò perseguian los de Pèrcia en presentar tals 

dons. La segona raó és de sant Bernart,76 e diu axí: a sancta77 Maria aportaren or a 195 

sostentar78 la pobresa,a aportaren ensens per destruir la pudor de la stable, aportaren 

mirra per enfortir los membres de l’infant e que·n lançàs los mals vèrmens. La terça 

raó, car or se pertany a tribut, ensens a sacrifici, mirra a sepultura de morts, aquestes 

coses són manifestades en tres maneres que foren en Jesuchrist, ço és a saber, poder 

real, magestat divina, mortalitat humanal. La quarta raó és: car or significa dilectió, 200 

ensens oració, mirra mortificació de carn, e aquestes tres coses deuen79 offerir a 

Je[XLIIIIb]suchrist. La quinta raó és: car80 per aquestes tres coses eren significades tres 

maneres que eren en Jesuchrist, ço és a saber, divinitat molt preciosa, ànima molt 

devota, carn entegra sens corrumpiment. Aquestes tres coses eren significades per 

aquelles tres coses qui eren en l’archa, car la verga qui81 florí és la carn de Jesuchrist, 205 

qui resuscità, axí com diu lo psal:82 «Et refloruit83 caro mea», etc.;b les taules on eren scrits 

los deu manaments és la ànima de Jesuchrist, en què són tots los tresors de sciència e 

de la saviesa de Déu amagats; la mannà és84 la divinitat qui ha tota85 sabor e tota 

dulçor. Per l’or, qui és preciós sobre tots los metals, s’entén la nativitat molt preciosa; 

per l’ensens s’entén l’ànima molt devota, car l’ensens significa oració e devoció,86 on 210 

                                                 
a Vid. capítol XXXVI, 110-115, el de la festivitat de la Purificació, en què s’explica què féu la Mare de Déu 

amb aquest or. 
b Sal 28, 7. 
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diu lo psalmista: «Dirigatur oracio mea», etc.;a per mirra, que conserva corrupció, 

entenen la carn no corrumpuda.  

Los tres reys foren amonestats ensemps que no tornassen a Herodes e per altre 

camí se són tornats en lur terra. Veus en qual manera los tres reys profitaren,b car la 

stela mostrà a ells la via que vengueren.  215 

Los cossos d’aquests tres reys, primerament, per sancta Elena, mare de 

Constantí,c emperador de Roma, foren presos e posats en Constantinòpoli; e, aprés, per 

sant Eustòrgio bisbe són trasladats en Milà; e per lo emperador Henrich,d aprés que hac 

subjugat Milà, foren presos e aportats en Colònia, sobre lo riu,87 on fan grans miracles e 

són conservats ab gran honor e reverència. 220 

                                                 
1 aquí: aci I2 
2 agua: aygua I2 
3 dit: dita I2 
4 sant: sanct I2 
5 Sant Spirit: sant sperit I2 
6 açò: ço I2 
7 phaguifania: phagnifania I1 I2 
8 espressament: expressament I2 
9 al VII: en lo sete I2 
10 remembrament: remembrança I2 
11 e: om. I2 
12 en aquest dia foren fetes: foren fetes en aquest dia I2 
13 en: per I2 
14 illusus: illesus I1 (illusus LA 14, 18) 
15 aytant: tant I2 
16 per amor d’açò: per açò I2 
17 savis: savi I2 
18 magis: magi I2 
19 hi assina: assigna I2 
20 tant: tan I2 
21 segona: segona rao I2 
22 que: om. I2 
23 Crist: jesuchrist I2 
24 crehien: crehiem I2 
25 propi: propri I2 
26 compté: contengut I2 
27 alguns dien que alguns savis dels secrets celestials e esguardadors: deien alguns savis e esguardadors dels secrets 

celestials I2 
28 elegissen: que elegissen I2 
29 XII: dotze I2 
30 entre ells matexs: en ells mateix I2 
31 la un: algun I2 
32 fill: fills I2 
33 XII: dotze I2 
34 Senyor: redemptor I2 

                                                 
a Sal 141, 2. 
b Traducció errònia de «profecerunt» (LA 14, 160), és a dir, ‘se’n partiren’ o ‘se n’naren’. 
c Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. Sobre santa Elena, vid. capítol LXV.  
d El trasllat dels cossos dels reis a Colònia tingué lloc el 1164, any en què regnava Enric V, rei de Romans i 

de Germània del 1159 al 1191 i emperador romanogermànic del 1191 al 1197. 
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35 munt: mont I2 
36 qui: que I2 
37 qui: que I2 
38 tant: tan I2 
39 aytal: tal I2 
40 aytant: tant I2 
41 dromos: dromus I1 I2 (dromos LA 14, 52) 
42 ares: res I1 I2 (ares LA 14, 52) 
43 tres: tree I1 

44 vinguessen: venguessen I2 
45 duptantment: dubitadament I2 
46 algú: algun I2 
47 on: de on I2 
48 qui és: que sia I2 
49 demostrada: demonstrada I2 
50 qui: que I2 
51 nostre regne: nostres regnes I2 
52 qui: que I2 
53 Augustus: Augussus I1 
54 assinà: assigna I2 
55 scrivans: escrivans I2 
56 naximent: naximet I2 
57 per açò: per ço I2 
58 Spirit Sanct: sperit sant I2 
59 darrera: derrera I2 
60 hac: hague I2 
61 stela spiritual: speritual I2 
62 e stela sustancial: substancial I2 
63 humanitat: humanitat de jesuchrist I2 
64 jatsasia: jatsia I2 
65 menjadora: menjadra I1 

66 intrantes: intantes I1 (intrantes LA 14, 103) 
67 quas: que I1 (quas LA 14, 105) 
68 Agustí: augusti I2 
69 sant: sanct I2 
70 reyal: real I2 
71 sanct: sant I2 
72 sant: sanct I2 
73 aytambé: tambe I2 
74 conexen: conexeren I2 
75 Sanct: sant I2 
76 Bernart: bernat I2 
77 sancta: santa I2 
78 sostentar: sustentar I2 
79 devem: deuen I1 I2 (debemus LA 14, 148) 
80 car: car car I1 

81 qui: que I2 
82 psal: psalm I2 
83 refloruit: floruit I1 

84 és: est I2 
85 tota: tata I1 

86 e devoció: om. I2 
87 riu: rin I2 
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[XVIII] COMENSA LO PRÒLECH SEGONS SANT HIERÒNIM  
SOBRE LA VIDA DE SANCT1 PAUa [XLIIIIc] 

ntre molts és stat gran dupte qual2 monge fos començador d’abitar e de fer 

penitència en l’ermitatge: alguns paresters,3 demanants e dients pus altes coses e 

majors, dien que Elies e sant Johan Baptista foren començadors, dels quals Elies més 5 

nos és stat vejares que sia stat propheta que monge e sant Johan abans començà a 

prophetizar que fos nat. Altres paresters4 són en la qual opinió tot lo poble consent, 

dien e affermen que sanct5 Anthoni fonch cap de aquesta cosa, la qual cosa és vera en 

partida, no emperò que ell fos abans de tots los hermitans, mas d’aquell foren 

començats los studis e la doctrina de fer los hermitatges. Car, per cert, Amatas i 10 

Machari, dexebles de sanct6 Anthoni, dels quals la hu soterrà lo cors de sanct7 Anthoni, 

maestre seu, dien que sanct Pau, qui fonch de Tebayda, fonch príncep de nom e de 

orde d’aquesta cosa, la qual opinió e sentència nosaltres certament aprovam. Molts 

encara, aquestes coses e altres, segons que la voluntat los porta, dien que fonch 

començador un home qui stava en una cova sots terra e los cabells tocaven-li fins als 15 

talons e moltes coses no creedores fahie’n, les quals coses a proseguir seria enujosa 

cosa. E, per tal que açò que dien fos cregut, fahien moltes falsies en semblança de 

veritat.  

Donchs, com de sanct8 Anthoni, axí en grec com en latí, diligentment trobam 

ésser scrit e ordenat a memòria, poques coses del començament e de la fi de sant Pau, e 20 

ordenades de scriure majorment, car la cosa era romasa en oblit. Car de la mijanesa de 

la sua edat, si u trobàs, bé ho scriuria: en qual manera en la mejanesa de la sua9 edat 

visqué sant Pau o quals aguayts de Sathanàs sofferí a negun hom no [XLIIIId] és stat 

manifestat ni trobat.10 

Sots Dioclecià e en11 Vallerià,b perseguidors dels chrestians e de la Sglésia, en lo 25 

qual temps sanct Corneli e sanct Ciprià en Roma sofferiren gloriosos martyris, 

tempestat e persecució cruel despoblà moltes sglésies en Egipte e en Tebayda. E gran 

desig era als chrestians que, per amor del nom de nostre Senyor Jesuchrist, ab coltell 

prenguessen martyri, mas, segons que sanct Ciprià diu, aquells qui volien morir no·ls 

jaquia hom matar, lo diable açò procurant. E, com la un dels màrtyrs no volgués 30 

renegar la fe, abans baronívolment stigués ferm en aquella, turmentaven-lo greument 

en un turment qui havia nom eculeus. E, com aquí l’aguessen turmentat, posaven-lo 

enaprés en grelles de ferre sobre foch e, com ab aquest turment no·l poguessen vençre, 

ligaven-li les mans detràs la squena e untaren-lo de mel e posaren-lo de sobines al sol, 

                                                 
a La font del capítol és la Vita Pauli de sant Jeroni, que LA arreplega abreujada, en canvi, FS presenta una 

traducció completa i fidel d’aquesta vida, pròleg inclòs. Data de celebració: el 15 de gener a Occident. Sant 

Pau (ca. 228-341) es considera el primer ermità, encara que es dubta de la seua historicitat. Es representa 

com un vell vestit amb una túnica tosca i amb el corb que li duia el menjar. 
b Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. Valerià, emperador romà del 253 a ca. 260. 

E 



 142

en aquella hora que·l sol era més calt, per tal que ab fiblons de mosques fos turmentat. 35 

E aquell sobrà e vencé lo martyri de foch, ço és, en les grelles. E l’altre màrtyr, qui floria 

e resplandia per edat de joventut, manaren que fos menat a12 un verger molt delitós e 

posaren-lo de sobines e ligaren-lo en un lit molt bé endreçat de bones coses e de ploma 

e de fluxel. E una molt vil fembra, qui era molt bella de cors, vench a ell com tots se 

foren anats e abraçà’l e strenya-li lo coll e ab les mans tocava-li los membres 40 

vergonyosos per tal que l’excitàs, el somogués e·l forçàs en luxúria. E lo cavaller de 

Jesuchrist, lo qual ab turments no podien vençre, sobrà’l la voluntat de luxúria e a la fi 

fonch inspirat de la inspiració de Déu e ab les dents mordé’s e tallà’s la lengua e scopia 

en la cara de a[XLVIaa]quella13 dona qui·l besava. E, axí, ab dolor de la lengua, vencé lo 

delit de la carn. 45 

LA VIDA DE SANCT PAU, PRIMER HERMITÀ 

n aquell mateix temps, com tals coses se fessen en la baxa Tebayda, fonch un fadrí 

qui havia prop de XVI anys e havia nom Pau; e son pare e sa mare, qui havian gran 

riquesa, eren ja morts e romàs aquell Pau e una sua germana, qui prengué marit. Lo 

qual Pau, en la sua infantesa, fonch ensenyat en letres gregues e en letres de Egipte e 50 

amava de gran saviesa de cor a Jesucrist. E, com la persecució dels crestians fos gran e 

molt cruel, amagà’s més que·ls altres e com pus secretament e amagada pogué en una 

vila. E, com lo molt savi jove ves que axí no podia molt star que no fos sabut e dexelat, 

e majorment com lo cunyat, marit de sa germana, lo volia dexelar, que no se volia star 

per ell ne per sa muller, tant no·l ne pregaven,14 fugí e anà-sse’n cerquar los lochs 55 

deserts de les muntanyes. E, lavors, la necessitat mudà en [XLVIab] voluntat, que vol 

tant dir que ja fos que no hagués persecució ne·l calgués tembre de negú.  

E, com fos fugit per paor, mudà-la en voluntat de fer penitència aquí, ço és, en 

aquells deserts on era vengut, de poch en poch, a un munt de roques, on trobà una 

cova qui·s tancava ab una pedra. E, com aquella pedra lo jove Pau n’agués moguda, 60 

segons que és desig dels hòmens com volen saber les coses amagades, guardà e véu 

dedins gran alberch, on havia una obertura per hon hom vehia lo cel e havia aquí una 

gran palmera vella ab molt larchs e amples rams e havia aquí una font, de la qual exia 

un molt bell raig d’aygua e, tantost com l’aygua era fora, aquí mateix la’s15 bevia la 

terra. E eren encara en aquell munt16 habitacions scures en les quals havia encluses e 65 

malls e altres ferraments ab què la moneda se fahia e·s senyava e apparien les letres 

dels egipcians, que fahien aquí amagadament e ladronívolment, ço és, la moneda. E 

açò fonch en aquell temps que Anthoni fonch vençut per Cleòpatra.a Donchs, Pau rebé 

e amà aquell loch, axí com si Déu lo li presentàs, e, axí, tota la sua edat en aquella 

solitut tot sol mantingué17 ab oracions; e vivia dels dàtils e·s vestia de la escorça de 70 

aquella palmera.  

                                                 
a Marc Antoni (82-30 aC), triumvir amb Octavi i Lèpid, amant de Cleòptara (69-30 aC), reina d’Egipte. 
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E, per tal que a negú no sia vejares que fer no·s puga en aquella partida de 

l’hermitatge, qui és prop Síria, ab sarraÿns ajustada, he vists e oïts d’alguns monges, 

dels quals la un stigué per XXX anys e visqué enclòs, que no menjà ne begué sinó pa de 

ordi e aygua tèrbola; e un altre monge stigué en una sisterna vella, la qual los gentils en 75 

son lenguatge nomenaven cuban, e no menjava quascun dia sinó V figues seques. 

Aquestes coses no semblen crehedores a aquells18 [XLVIac] qui no crehen que totes coses 

poden ésser fetes per Déu a aquells qui són crehents.  

Sí que torn a la matèria de sant Pau. Com ell fos de CXIII anys e fes celestial vida 

en terra e com lavors fos sanct19 Anthoni, qui havia XC anys, en altra solitut, segons que 80 

sanct20 Anthoni solia dir, hagué pensament en son cor que, abans que ell, negun monge 

no era stat en hermitatge. E, com de nit dormís e reposàs sant Anthoni, dix-li una veu 

que altre, en lo més pregon hermitatge, havia qui era molt millor que no ell e que·s 

degués cuytar de anar e de veure aquell. E, tantost com lo dia clarejà, l’onrat vell, 

sofferint sos flachs e frèvols membres sobre un bastó,21 començà de anar là on no sabia.  85 

E, com ja fos lo sol calt e fos migdia e hagués gran calor, no·s jaquí de anar per 

son camí e dehia: «Yo crech en lo meu Déu que lo seu servent m’à promés me 

mostrarà». E, com se guardà, véu una bèstia qui era mig home e mig cavall, lo qual la 

opinió dels poetes diu que ha nom en latí ypocentaurum ‒dien algus que vol dir 

‘bocitor’‒. E ell, com la véu, senyà’s e armà sa cara ab lo senyal del Senyor nostre 90 

Jesuchrist e dix-li: «Saps tu en qual part habita lo servent de Déu?». E aquella bèstia no 

sé quin infingiment strany féu e ella, trencant les paraules més que parlant, ab la sua 

boca prou spaordida e ab blana paraula, signant ab la mà, mostrà-li lo camí que 

demanava e axí que per los camps fugia tan leugera com si fos ocell qui volàs, spantada 

de la vista de sant22 Anthoni, qui molt se maravellà com axí fugia. Per què és dupte si 95 

allò era diable, qui·s fos axí informat per spantar sanct Anthoni, o si fóra de aquelles 

maravelloses e mostruoses bèsties feres qui·s són trobades en l’er[XLVIad]mitatge, del 

que no som certs. E, mentre sanct23 Anthoni era axí spantat de ço que havia vist, se 

pensava en si mateix e fonch més avant. 

En una gran vall de roques, véu un home molt sotil ab lo nas molt corp e ab lo 100 

front ple de corns e havia tals peus com ha cabra.24 E, com açò hagué vist sanct 

Anthoni, pres l’escut de fe e lo camí sols de sperança en loch de bon bataller. E lo dit 

home, trencant los fruyts de la palma, ço és, aportan e donan25 a sant Anthoni què·n 

menjàs, e demanà-li qui era a ell e l’ome féu-li tal resposta: «Yo só mortal e só dels 

habitadors de aquest hermitatge, los quals la gentilitat e la enceguedat, scarnida per 105 

vana honor, col e honre aquells déus qui han nom faunos e sàtiros e encubos. Príncep e 

son legat d’aquells qui són en mon folch,a pregam-te que per nós prechs lo comun 

Senyor, qui en salut del món en temps passat sabem que és vengut e en tota la terra és 

exit lo seu nom». E, tal coses axí parlant, sant Anthoni mes bastantment la sua cara, ab 

                                                 
a ‘Com a cap i legat d’aquells que són en el meu ramat (faunes, sàtirs i encubos), et preguem que...’. 
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grans làgremes reguardava, les quals làgremes la alegria del cor lançava, e alegrave’s 110 

de la glòria de Jesuchrist e de la mort del Sathanàs. E també maravellà’s com podia 

entendre les sues paraules e ab bastó feria en terra. Aprés, dehia: «Gran dolor és a tu, 

Alexandria, que en loch de Déu adores e cols les ýdoles! Gran dolor és a tu, ciutat 

putana, en la qual los dimonis de tot lo món són vençuts! Què diràs de huymés? Les 

bèsties confessen e atorguen Jesuchrist». Encara les paraules no hagué complides, la 115 

bèstia, ab molt gran cuyta, com a ocell, volant fugí. Aquesta cosa, per tal que negú no·n 

tinga poca creença,26 fonch feta, açò sap tot lo món, sots lo rey Gostans, car en 

Alexandria un tal hom axí po[XLVIba]culul fonch aportat viu e donà gran prova al 

poble de açò que sant Anthoni havia vist e dit e, puys, com fonch mort, lo cors fonch 

salat ab sal per tal que per la calor no fos corrumput e portaren-lo en Antioxa per tal 120 

que fos vist per l’emperador. 

E, per tal que·s seguesca lo sanct prepòsit que he començat, Anthoni per son camí 

anava guardant la larguesa e amplesa de l’hermitatge e no sabia on s’anava. Sí que 

vench l’altre dia, almenys confiava que no podia ésser oblidat per Jesucrist, axí27 vetlant 

en oració, passà fins a la segona nit. E, com encara fos dubtós si era de dia, guardà e 125 

véu luny de si una loba corrent prop de un munt, que era asedegada e esbafegava fort 

per gran set que havia, la qual él seguí mentre veure la pogué. E, axí, ab la bèstia fera, 

prop la cova vench e començà a guardar dins, que may no y guardà ensenyament, mas 

les tenebres li contrastaven la vista e, com segons que la Scriptura diu «Acabada amor, 

defores met temor»,a <e> aturà’s e templà28 lo seu alé, a manera de savi cercador entrà, 130 

poch a poch anant e moltes vegades aturant e scoltant si oiria negun so. A la fi, guardà 

luny e per la scura nit véu lum e, com l’agué vista, va’s cuytar més fort e donà gran 

encepech e féu brogir, car del peu donà gran colp en una pedra. E, aprés d’aquell 

brogit, sant Pau tancà la porta qui era uberta e tancà-la ab la balda.  

E, lavors, sanct29 Anthoni, tot lonch estés, gità’s davant la porta e stigué fins a la 135 

VI hora, e més avant, e pregà’l que·l jaquís entrar e que, si no·l vehia, que él d’aquí no 

partiria, dient: «Tu, qui les bèsties rebs, per què hic gites l’om? Cercat-t’é e t’é trobat e 

stich ací, prech-te que m’obres e, si no u fas, ací morré, davant les tues portes, e puys 

almenys soterraràs lo [XLVIbb] meu cors». Aytals30 coses dehia sant Anthoni e stava 

ferm e ficat en un loch. E sanct31 Pau respòs-li ab poques paraules: «Negú no demana 140 

ne prega gent32 ab menaçes ne negú ab làgremes no fa calúmnia, e maravelles-te si no 

t’obre com moridor vingues?». E axí que, rient, obrí-li la porta.  

E, com la porta fonch uberta, abraçaren-se ensemps e saludaren-se per lurs 

propis noms e gràcies en comú foren fetes a nostre Senyor Jesuchrist. E, aprés que·s 

foren besats, assegué’s sant Pau ab sant Anthoni e començà a parlar e dix: «Vet aquell 145 

ab qui tan gran treball has demanat, que la blanquesa de la vellesa cobre los membres 

frèvols e flachs; vet que ara veus l’ome qui adés tornarà pols. Emperò, perquè caritat 
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sosté totes les coses, prech-te que no u hages en mal e concordem en qual manera va a 

l’humanal linatge ne si en les antigues ciutats ha novells taginats ne per qual emperi és 

governat lo món ne si ha negú que sia enganat per la error dels dimonis».  150 

E, dient aquestes paraules, veren un corp qui·s posà dins un arbre en los rams e, 

puys, levà’s d’aquí e tot suau posà davant aquells un pa tot sencer e, puys, partí’s 

d’aquí. E dix sent33 Pau: «Nostre Senyor nos ha tramés què dinar, verament piadós és e 

misericordiós. LX anys ha passats que yo reb tots dies mig pa e al teu adveniment 

nostre Senyor Jesuchrist ab los seus cavallers ha doblada la ració. Donchs, ferem laors a 155 

nostre Senyor Déu». E sobre lo marge de la bella font e clara quascú sigué e fonch 

contesa entre ells qui trencaria lo pa, axí que durà fins al vespre: sant Pau dehia que 

sanct34 Anthoni devia pendre lo pa e trencar-lo, per ço com era hoste; sant Anthoni 

dehia que abans lo devia ell trencar qui era de més dies. A la fi, per consell [XLVIbc] 

fonch que cascú prengués lo pa e que tiràs e lo pa se partí per mig. E, com hagueren 160 

menjat, cascú abaxà lo cap en la font e begueren una poca d’aygua e donaren sacrifici 

de laor a Déu. E, axí, passaren tota aquella nit, que no dormiren. 

E l’endemà, que lo sol fonch reduït a la terra, sant Pau parlà a sanct Anthoni en 

aquesta manera: «Molt ha que yo sabia que tu, frare, habitaves en aquestes regions, 

molt ha que nostre Senyor me havia promés que·m mostraria a tu, qui eres servent de 165 

Déu ab mi ensemps, mas, per quant lo temps de la mia dormició s’acosta e açò 

tostemps havia desijat, que fos dissolt e que fos a Jesucrist acabat lo meu cors, roman a 

mi corona de justícia, tu, tramés per nostre Senyor Jesucrist a mi, que lo meu mesquí 

cors cobres ab la terra segons que és costuma». Aquestes coses oïdes, sant Anthoni 

plorà e, gemegant, plorava que no·l jaquís e que volgués que de aytal camí fos son 170 

companyó. E sant Pau dix: «Certes tu no deus demanar aquexes coses qui tues són, 

mas aquelles coses qui són d’altre, car convinent e bona cosa seria a tu que jaquises la 

carrera35 de la carn e que seguisses l’anyel de36 Jesucrist, mas als altres frares és cosa 

convinent e bona que sien instruïts e governats per la tua doctrina, per què yo·t prech, 

si no ho tens a mal, que lo pali que Atanàsius bisbe te donà que l’aports e que·m sia 175 

cubert lo meu37 pobre cors». De aquesta cosa, per cert, lo pregà sant Pau e, no per ço 

que gran cura hagués que lo seu cors fos cobrit ab cobertura o tot nuu, car gran temps 

havia que era vestit ab fulles de palma texides, mas dix-ho per tal que·s partís d’aquí 

sant Anthoni e que fos relevat de la dolor que hauria si·l vehia morir. 

Donchs, sant Anthoni, d’açò que oí de Atanasi bisbe, fonch38 spantat axí com 180 

[XLVIbd] si ves Jesucrist en sant Pau. En son pits adorant nostre Senyor, no gosà res dir 

ne respondre alguna cosa, mas ab làgremes besà los ulls de sanct39 Pau e les mans e 

anà-sse’n al seu monestir, lo qual, depuys que ell ne partí, fonch pres per moros. Ell 

se’n tornà, mas no podia anar tan prest com tenia voluntat, mas, ab los molts anys que 

havia e ab dejunis e abstinències, s’aflaquí40 encara lo seu cors flach, ab lo seu cor 185 
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forçava e anegava la edat vella que havia.a A la per fi que era hujat e ab lo alé que 

envides podia cobrar, vench al seu monestir e, com dos dexebles seus qui a ell 

longament havien servit e administrat li veguessen e l’encontrassen, digueren-li: «E on 

has tant de temps stat, pare?». Respòs: «Gran dolor és a mi, peccador, car nom he de 

falç monge. Yo he vist Elies, yo he vist sant Johan Baptista en lo desert e he vist en lo 190 

paradís de Déu sant Pau». E, axí, callà e ab la mà batie’s los pits e de la sua sela pres lo 

pali. E los dexebles pregaren-lo que·ls declaràs les paraules que dites los havia e dix-

los: «Temps hi à de callar e temps hi à de parlar».  

E, lavors, isqué defora e pres un poch de menjar e, per la carrera on era vengut, 

ell tornà ab los ulls desijant de veure, ab tota sa pença abraçant e besant e desijant, car 195 

temie’s d’açò que li sdevench, que menys de sant Antoni sant Pau no retés l’esperit a 

Jesucrist. E, com ja aclarís l’altre dia e romangués del camí anar per spay de tres hores, 

véu entre los cossos dels prophetes e dels apòstols sant Pau que se’n pujava al cel, qui 

resplandia de blancor de neu. E, tantost, sanct41 Anthoni caygué sobre la sua cara, 

plorant e gemecant, e gitava sobre lo seu cap arena e dehia: «O, Pau! Per què·m 200 

jaqueixs? Per què te’n vas menys de comiat? Tant tard t’é conegut [XLVIIa] e tant 

cuytadament te’n vas».  

Comptava, aprés, sant Anthoni42 que ab tan gran leugeria corria ço que romania 

anar del camí que paria que fos ocell qui volàs e no era dabades que, com fonc43 entrat 

en la cova, véu lo cors de sant Pau sens ànima agenollat e ab lo cap dret e ab les mans44 205 

esteses devers lo cel. E, primerament, se cuydà que fos viu e acostà’s a ell e agenollà’s 

tanbé e pregà Déu. Aprés, com negun alé ne sospir45 ell no sentís, com se sol fer de 

aquells qui preguen Déu, ab gran plor va’l besar e entés que lo sanct cors, segons que 

son offici donava, pregava nostre Senyor Déu, per lo qual totes coses viuen. E, com 

l’agué embolicat e tret defora e los psalms a chrestiana sepultura convinent cantàs, si 210 

hagué gran tristícia com no havia portat càvech o exartell ab què fes lo vas, plorava. 

Donchs, ab gran scalfament de pença e ab si mateix moltes coses se pensava e dia: «Si 

al monestir me’n torn, spay hi ha de tres dies; si ací romanch, no y faré més avant. 

Donchs, morré, car digna cosa és que prop lo teu bataller, Jesuchrist, caent lo darrer 

badall, git».  215 

Aytals coses dient sant Anthoni, vengueren dos leons ab grans serres de cabells 

de la part pregona de l’hermitatge, corrent per los46 colls. E, com los hagué47 vists, 

primerament hagué paor e, puys, posà tota sa pensa en Jesucrist e stigué axí ferm com 

si ves colomes, sens tota paor. E aquells leons al cors del sant vell vengueren e 

s’aturaren e, movent les coes, de prop los seus peus se gitaren e ab molt gran tristícia 220 

cridaven en tal manera que tu entengueres que ells se planyien aytant48 com podien. E 

un poch lunyet49 començaren ab sos peus a cavar la terra e ab gran rigor gitaren la terra 

defora e feren loch convinent a un hom [XLVIIb] a soterrar. E, tantost, quasi que 

                                                 
a ‘A causa dels molts anys que tenia i dels dejunis i abstinències, s’afeblí encara més el seu cos ja feble, així 

i tot, amb el seu cor (coratge) enfortia i superava la seua edat vella’. 
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demanassen guardó de lur obra ab moviment de lurs orelles e ab los caps drets, 

vengueren a sant Anthoni, besant-li los peus e les mans e lepant, per tal que ell 225 

conegués que·l pregaven que·ls donàs benedició. E, sens tarda, començà sant50 Anthoni 

a loar nostre Senyor com les bèsties mudes51 haguessen enteniment e dix: «Senyor Déu, 

sens lo qual una fulla d’arbre caure no pot, tu dóna a aquests leons ço que tu vols». E 

ab la mà senyà’ls que se n’anassen. 

E, com aquells se’n foren partits, encorbà los vells muscles e la fexugueria del 230 

sanct cors e, com l’agué gitat en la fossa, gità-li de la terra damunt e ordenà son vas 

segons que és costuma e, despuys, se partí en altre dia. E, per tal que lo piadós no 

pogués hom dir que no possehia res dels seus béns com no havia fet testament, la roba 

de sant Pau se pres, la qual sant Pau en manera de esportesa ell mateix se havia texida 

de fulles de palma, e, axí, al monestir se’n tornà e als dexebles totes les coses per orde 235 

los comptà. E en tots los dies de Pasca o de Sinquagesma o festes solemnials, tostemps, 

sant Anthoni se vestia la roba de sant Pau. 

Covinent cosa és que en la fi de la obra deman a aquells que los patrimonis 

crexen, qui lurs cases vesten de marbre, qui ab un fil de li los camps de les viles cusen: 

guarda bé aquest capítol, tu, qui est rich e profitar-hi-has. A aquest sant vell nuu, què li 240 

fallí? Vosaltres ab honrades tasses beveu, aquell ab les mans cavades bevia, satisfent a 

la natura; vosaltres teniu robes cosides ab or, aquell tenia vestidura que vosaltres no la 

lexaríeu portar al pus vil sclau que teniu. Mas, per lo contrari, en aquell pobre paradís 

li és ubert, vosaltres, axí daurau, infern vos rebrà. A52 aquell la vesti[XLVIIc]dura de 

Jesuchrist, com fos nuu, servà; vosaltres, qui sou axí vestits de seda, la vestidura de 245 

Hiesuchrist haveu perduda. Sant Pau en molt vil pols jau, mas resuscitarà en glòria; 

vosaltres pedres molt bé obrades en vostra sepultura e cremar-vos-eu ab vostres obres. 

On vos prech que perdoneu a vosaltres mateixs,53b perdonau almenys a les riqueses, les 

quals amau. Per què los morts embolicats en drap d’or? E [per] què desig de vanaglòria 

entre plors e làgremes no cessa? E, com <e>54 los cossos dels richs sabrien podrir si no 250 

en drap de seda? Prech-vos, aquells qui aquestes coses legiu, que us membra de 

Hierònim peccador, al qual, si nostre Senyor li’n dava ço que ell volria elegir, molt més 

amaria pendre la roba de sant Pau ab los mèrits que no lurs pòrpres55 d’aquells ne los 

regismes dels reys. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 qual: que lo I1 
3 paresters: om. I2 
4 paresters: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 

                                                 
a ‘Recipient fet de palma’. 
b Sembla que falta alguna partícula negativa: ‘Per açò vos pregue que, ja que no perdoneu a vosaltres 

mateixos, perdoneu...’. Però també és possible que siga una reiteració emfàtica: ‘Per açò vos pregue que 

perdoneu a vosaltres mateixos, que perdoneu almenys les riqueses...’. 
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7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 

9 la sua: sa I2 
10 ni trobat: om. I2 
11 en: om. I2 
12 a: en I2 

13 Error de foliació de XLVI per XLV. 
14 pregaven: pregaren I2 
15 la’s: les I1 

16 munt: mont I2 
17 mantingué: mentingue I2 
18 aquells: aqulles I1 

19 sanct: sanct I2 

20 sanct: sant I2 

21 sofferint sos flachs e frèvols membres sobre un bastó: om. I2 

22 sant: sanct I2 

23 sanct: sant I2 
24 cabra: cabre I2 
25 aportan e donan: aportant e donant I2 
26 creença: creança I2 

27 axí: exi I1 

28 templà: tempra I2 

29 sanct: sant I2 

30 Aytals: tals I2 

31 sanct: sant I2 

32 gent: gint I2 

33 sent: sant I2 

34 sanct: sant I2 

35 carrera: carrega I2 

36 de: om. I2 

37 meu: mea I1 

38 fonch: fonch I2 

39 sanct: sant I2 

40 s’aflaquí: saflaquis I1 I2 

41 sanct: sant I2 

42 Anthoni: anthhoni I1  
43 fonc: fonc I2 

44 mans: mana I1 

45 sospir: suspir I2 

46 los: les I1 

47 hagué: hagues I2 

48 aytant: tant I2 

49 lunyet: lunxet I1 

50 sant: sanct I2 

51 mudes: mudas I2 

52 A: e I2 

53 mateixs: mateix I2 

54 <e>: om. I2 

55 porpres: propres I1 
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[XIX] LA VIDA DE SANCT BRANDÀa 

o benaventurat sanct Brandà fonch1 nat de molt noble linatge e baró de molt gran 

abstinència e en virtut molt [XLVIId] resplandent, pare fonch2 de mil monges e de 

més. Segons que diu ell, volch cerquar e scrutar les partes e los fins de la mar ocèana. 

Sant Brandà, de tota la sua congregació, elegí XII frares o XIIII e entrà en l’oratori ab ells 5 

e dix-los: «O, senyors meus! Molt sou amats per nostre Senyor, per què yo us deman 

consell que m’aconselleu ço que yo us deman, car la mia cogitació és de anar devers la 

terra de promissió e desig3 molt4 veure les relíquies dels sancts5 qui allà són. 

Aconsellau a mi si u teniu per bo». E los frares, tantost, coneguda la voluntat del sanct6 

baró, quasi tots per una veu, digueren: «Pare reverent, la nostra voluntat e resposta és 10 

axí com tu vols e som aparellats de anar ab tu fins a la mort mentre vida tingam.7 Una 

cosa tan solament demanam, que en açò sia feta la voluntat de Jesuchrist». E sant8 

Brandà manà a aquells9 dejunar XL dies abans que d’aquí partissen.  

E, passats los XL dies, prengueren comiat dels frares e començaren de10 anar 

devers la plaja oriental, en una illa qui era de sanct11 Brandà, on havia un monestir del 15 

seu orde, e aquella illa havia nom Aenda, e aquí ells stiguessen III dies e tres nits. E 

començaren de fer una barcha no gayre gran, mas molt leugera, e hagueren-la feta en 

XL dies e cobriren-la de cuyros de bous cruus e ajustaren de la part defora totes les 

juntures12 de les pels ab claus e meteren en aquella ço que necessari havien a ús de vida 

humana e hagueren arbre en ella e ço que pertanyia a la barcha. E sanct13 Brandà ab los 20 

XIIII frares mes-se en la barcha ab lo nom de nostre Senyor Jesuchrist, mas, abans que 

d’aquí partissen, vengueren tres frares de la orde de sant Brandà e digueren-li: «Pare, 

nosaltres volem anar ab14 tu, car pre[XLVIIIa]posat havem de morir en peregrinatge e de 

seguir a tu tant com anar volràs ne star allà on anar vols». E, com lo sanct15 de Déu 

conegués la voluntat de aquells, dix-los: «Fills, sia fet axí com voleu». E aquells pujaren 25 

en la barcha e començaren a navegar ab les veles steses là on lo vent menar los volia. 

Aprés XV dies passats, lo vent cessà, que en una part ne altra anar no podien, car 

no corria gens de vent, per què los frares hagueren temor que no duràs molt aquella 

bonança. Mas sant Brandà los confortà e·ls dix: «No hajau temor, car Déu és nostre 

ajudador. Lexau la vela estesa e faça Déu de nosaltres ço que li plàcia, car servents seus 30 

som e anam cerquant les sues maravelles». Axí stigueren en la mar XL dies sens arribar 

en terra. Passats los XL dies, apparech-los una illa de la part de septentrion molt alta e 

plena d’arbres e, com s’acostaren a la illa, veren una roqua axí feta com a mur e veren 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Brandà en la LA. Data de celebració: 15 de gener. Sant 

Brandà (ca. 484-578) és un dels grans monjos evangelitzadors d’Irlanda. Es representa amb hàbit benedictí 

en un vaixell acompanyat d’altres monjos. Sembla que la font d’aquest capítol afegit és la Navigatio sancrti 

Brendani (ca. 900), amb una gran difusió arreu d’Europa (consultem l’edició digital a cura de Guy Vincent 

del testimoni de la Bibliothèque Municipale d’Alençon, còdex 14, 11 f., segle XI, en <http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost10/Brendanus/bre_intr.html>, última consulta: 30 d’abril de 

2013).  

L 
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d’aquella roqua rius d’aygua devallar, emperò ells aquí no trobaren port ne loch on la 

barcha pogués pendre terra. E los frares eren costrets16 fortment de set, on, com ells 35 

anassen entorn de aquella illa, e açò al terç17 jorn, ells trobaren un port qui ha nom 

Pedra Foradadab e devallaren en terra. E, tantost, vench a ells un gran ca, qui18 no ladrà 

ni sonà mot, e sant Brandà dix als frares: «Bon missatge nos ha tramés lo Senyor nostre 

e podem conéxer que aquesta illa és habitable d’algunes creatures».  

E lo ca girà lo cap e pensà-sse’n de tornar e los frares seguiren-lo fins a un bell 40 

hostal e entraren dins l’ostal e veren una gran sala apparellada de sitis e de honrats lits. 

E, lavors, sant Brandà dix a sos frares: «Guardau-vos que Sathanàs no us engan, car yo 

veig [XLVIIIb] que, de aquells III frares qui aprés de nós vengueren, ja ha pres un fruyt 

molt àvol e vil a sos ops. Pregau per la ànima de aquell, car la carn liurada és19 en 

poder de Sathanàs». Sant20 Brandà demanà als frares que, si tenien res de menjar, que 45 

metesen taula. E un frare anà-sse’n avant per aquell hostal e trobà una taula parada ab 

blanques tovalles e pa de maravellosa blancor e peix cuyt en moltes maneres, on ells 

menjaren e begueren e loaren Déu. Aprés de menjar, dix sant Brandà: «Frares, reposau-

vos, veus ací lits apparellats, dau repòs als vostres membres». E axí estigueren aquí tres 

dies e tres nits, emperò dix sant21 Brandà que res que fos de aquella illa no traguessen e 50 

tornaren a la barcha.  

E, anant per la mar, veren altra illa, de la qual illa exien moltes fonts e aquí 

prengueren terra. E era dia en lo qual nostre Senyor féu cena ab sos dexebles, per què 

stigueren aquí fins al disapte. Aprés, meteren-se per la illa e trobaren grans ramats de 

bestiars e sant Brandà dix als frares: «Aquest bestiar podeu pendre, car Jesuchrist lo’ns 55 

ha preparat per ço que·n façam Pasca». 

La Pasca feta, meteren-se en la mar e vengueren en altra illa en la qual22 trobaren 

una bella font e un arbre de gran altesa qui era ple de molts ocells, e tots blanchs com a 

neu. E, stant axí, remiraren l’arbre e un d’aquells ocells volà e començà a parlar a sant23 

Brandà e dix-li: «No·t maravells, sant pare, de nosaltres, car sàpies que nosaltres som 60 

d’aquella gran host damnada de l’antich enemich qui passà lo manament de Déu, mas 

nosaltres no pecam ne consentim en lo peccat, mas per ço stam ací, car no demanam24 

adjutori ni25 refrigeri al Senyor quant vehiem los altres trabucar. [XLVIIIc] Mas, per ço 

com lo Senyor nos creà, no volgué de nosaltres que anàssem aquí on los altres anaren e 

volch-nos26 fer tanta de gràcia que no sofferissem penes, mas tramés-nos en aquest 65 

loch, on stam ociosos per diverses parts de l’ayre sots lo firmament de les planetes, axí 

volar com los altres sperits.27 E ha’ns manat lo Senyor Déu nostre que en los dies dels 

diumenges loem lo creador nostre e axí ho fem. E tu ab los teus frares has un any stat 

en ton viatge, encara que has anar28 per aquesta mar VI anys passats e lo VII29 any 

vendràs a la terra de promissió, on són los sancts30 de Déu del Vell Testament». E, com 70 

açò hac dit aquell ocell, tornà a volar als altres.  

                                                 
b La Navigatio no dóna aquest topònim, però explica que: «Erat autem (petra) incisa ex utraque parte mirae 

altitudinis sicut murus». 
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E a hora de vespres tots los ocells començaren, quasi una veu, de cantar en l’arbre 

on eren, ferien31 les sues ales en sos costats e dient: «A tu, Senyor, se convé cant en 

Syon e a tu serà retuda la promissió en Hierusalem».c E totora32 retornaven les damunt 

dites paraules. E, totes aquestes paraulas33 finides, lo sant baró començà a dir:34 75 

«Senyor, tu obriràs los meus labis», etc.d Puys oïren que los ocells digueren: «Loau a 

Déu tots los àngels seus e loau a Déu totes les virtuts d’aquell».e E, com l’alba començà 

de clarejar, ells començaren a cantar: «La claredat de nostre Senyor sia sobre nosaltres». 

Semblantment digueren en35 ora de tèrcia axí: «Cantau al rey nostre, cantau, cantau al 

rey nostre, cantau».f E a la sexta cantaren e digueren:36 «Veus com és bona cosa habitar 80 

los germans en un loch».g E, axí, de dia e de nit, los ocells37 retien laors a nostre Senyor 

Déu e, per la bona olor que dels ocells exia e del dolç cant e plasent que fahien,38 stigué 

aquí sanct39 Brandà fins a Sinquagèsima.40  

Puys, partí’s de aquí e vench en una [XLVIIId] illa on trobà un monestir de monges 

qui fahien41 lo servey de Déu. E aquí havia una església quadrada, axí alta com larga, e 85 

havie-y VII42 ciris qui cremaven davant l’altar e havie-y43 dos altars qui eren tots de 

cristal e los vexells qui al capellà en l’altar44 servien eren tots de cristal, ço és, la patena 

e lo càlzer45 e les canadelles46 e los canalobres e ensensers. Los frares aquests havien tan 

gran silenci entre ells que a penes parlaven, abans ab senyals algunes vegades 

demanaven ço que volien. Sant Brandà pres a part lo prior d’aquells e demanà-li 90 

l’estament del monestir e aquell, ab gran reverència, respòs: «Senyor pare, davant lo 

meu Senyor Jhesucrist confés que LXXX anys són passats despuys que nosaltres 

venguem en aquesta illa e, de tot aquest terme ací, neguna humana veu no oïm, 

exceptat com cantam entre nosaltres laors a Déu, on nos respon lo Sant Spirit per boca 

de àngel una molt noble paraula que·ns amonesta que, perseverant, irem e starem en 95 

repòs dels àngels». E sant Brandà li dix: «Senyor prior, plauria’t que nosaltres 

romanguéssem ací ab tu?». Respòs lo prior: «A nosaltres cové ço que dius fer, car tu 

sabs bé que revelat t’és per nostre Senyor ço que fer deus, car a tu convé47 que torns al 

loch d’on és exit solament ab IIII frares, e no més». Dementre que abdosos48 parlaven, 

un raig de foch entrà per la finestra e apagà los ciris qui cremaven davant l’altar, 100 

emperò que ja fos semblant que fossen apagats no eren pas, car la lum romania en los 

ciris e negun temps aquells no s’apagaven, abans estaven axí cremant de dia e de nit. E 

sanct Brandà vetlà tota una nit davant l’altar e demanà licència al prior que se’n volia 

anar. E respòs-li lo prior: «Tu ce[XXXXIXa]lebraràs la Nativitat de Jesucrist ací e staràs 

fins a la Epiphania».  105 

E, com la Epiphania fonch passada, partí de aquí sanct49 Brandà e meteren-se en 

mar e lo vent menà’ls en loch on veren la illa dels ocells. E vengueren aquí e oïren los 

                                                 
c Sal 65, 2 
d Sal 51, 17. 
e Sal 148, 2. 
f Sal 47, 7. 
g Sal 133, 1. 
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ocells tots qui cantaven e dehien saluts al Senyor nostre sobre la sua cadira. E, lavors, 

un de aquells ocells vench a sanct50 Brandà e dix-li: «Sàpies, sanct51 de Déu, que en la 

ciutat de Belveer celebraràs la Pasca e hauràs molts grans e diversos perills, puys 110 

vendràs a terra de promissió que demanas,52 puys Déu tornar-t’à en la tua terra». E 

sanct53 Brandà, com oí açò, féu gràcies a nostre Senyor Déu54 Jesucrist.  

Moltes tribulacions e diversitats de maravelles véu sanct Brandà anant per la mar 

occèana, les quals serien longues de comptar. Assenyaladament li apparech en la mar 

una muntanya55 molt alta que quasi a les56 núvols del cel tocava, e sus alt, en lo més 115 

sobiran loch de la muntanya, havia molt gran fum. E no hagueren stat molt que la 

barcha vench a la terra e veren aquella muntanya57 descuberta de la part desús e gitava 

grans spires de foch que tocaven fins al cel segons58 son parer e, en un dexopte, devallà 

aquell foch per lo munt59 avall cremant fins a la mar. Per què, sanct60 Brandà volent-se 

partir d’aquell mal loch, apparegué a ell en la mar, no gayre luny de terra, una forma 120 

d’ome negre cremat e socarrat. E sehia sobre una pedra e tenia un drap de li davant e 

aquell penjava entre dos forcons de ferre e lo drap aquell ventejava. E los frares qui 

eren ab sanct61 Brandà digueren, com ho veren de luny, que era nau que stava abocada; 

e altres digueren que abans era peix mort. E, com ells s’acostassen en aquell loch, 

trobaren l’o[XXXXIXb]me qui sehia sobre la pedra de molt leja forma e les ones de la mar 125 

batien-lo fins al cap e, quant les ones se baxaven, paria la pedra tota e ell tot. E lo drap, 

qui davant aquell era, batia a62 aquell a vegades per los ulls e per lo front e a les 

vegades tirava aquell a si.  

Sanct63 Brandà demanà a aquell qui era e per qual culpa era posat aquí ne per 

qual mèrit aytal pena sustenia.64 E aquel respòs: «Yo só molt malvat Judes, qui no só 130 

per mos mèrits en aquest loch, mas per la gran misericòrdia de Jesuchrist, e65 és donat a 

mi aquest loch per penitència. E sàpies que yo, stant ací, en aquesta pedra, m’és 

semblant que sia en paradís e que haja tots los delits per raó de la temor66 dels turments 

que·m cové a sofferir, car yo crem axí com a maça de plom regalada en olla de dia e de 

nit en mig d’aquell munt67 que tu veus, lo qual és infern, qui gita les sues flames 135 

tostemps devorant les ànimes dels no piadosos peccadors. Ara, verament, he un poch 

de refrigeri ací68 e tots diumenges, de les unes vespres fins a les altres, e de la Nativitat 

de Jesuchrist fins a l’Aparici e de Pasca fins en Sinquagesma e en la Purificació de la 

Verge Sancta Maria e en la Sumpció69 he yo aquest refrigeri, que isch de infern e vinch70 

en aquest loch e, puys, só turmentat en lo pus pregon loch de la habitació dels dimonis 140 

ab Herodes e ab Annà e ab Cayfàs. E, per ço, yo·t conjur, pare sanct, per lo redemptor 

del món, que degues pregar lo meu Senyor Jesuchrist que yo haja71 poder de star ací 

fins a demà, lo sol exit, per ço que los dimonis no turmenten a mi en lo teu adveniment 

ne·m porten en la mala heretat que yo comprí en lo preu que haguí de Jesucrist». E lo 

sanct72 baró dix: «Sia [XXXXIXc] feta la voluntat del Senyor». E, lavors, li demanà sanct 145 

Brandà quin drap era aquell qui davant sos ulls penjava e Judes respòs: «Aquest drap 

que tu veus doní yo a un lebrós quant anava ab lo Senyor Jesuchrist, emperò yo no he 
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negun refrigeri per aquest, abans me dóna gran embargament per ço com lo drap no 

era meu ne l’aguí de bon just. Los forcons de ferre en què yo peng73 doní yo als 

sacerdots en present, ço és, als sacerdots del temple. La pedra en què stich metí yo en 150 

un clot ans que fos dexeble del Senyor e açò fiu perquè passassen millor los 

caminants». 

On, com foren74 en hora de vespres venguts, vengueren aquí una gran multitud 

de diables cridant e dient: «Departeix-te de nosaltres, sanct de Déu, car nosaltres no·ns 

podem acostar a nostre companyó fins que tu de ell te departesques ne davant lo 155 

nostre príncep Sathanàs no gosam apparer75 ne retornar fins que ell haja lo seu amat 

Judes Scarioth». E lo sanct76 baró sanct Brandà respòs-los: «Jo77 no defench a vosaltres 

ne embarch ne contrast que a l’enemich de Déu no us acosteu, mas yo he pregat al meu 

Senyor Déu Hiesucrist que li alarch les penes fins a demà matí e lo Senyor ha-m’o 

atorgat, no per mos mèrits, mas per sa gran merçè e misericòrdia, e que ell stiga ací tota 160 

aquesta nit, per què us man de part del meu Senyor Jesucrist que·l lexeu». E los 

dimonis, cridant ab gran veu,78 digueren tots ensemps: «Com pot ésser ne en qual 

manera Jesuchrist dóna a aquest refrigeri ne repòs qui és traÿdor seu, ple de maleses e 

de iniquitat?». E dix sant Brandà: «Yo us man de part de aquell qui la sua gràcia estén 

sobre qui·s vol que no·l toqueu ne negun79 mal no li façau fins al matí». E axí fonch 165 

[XXXXIXd] complit, que tantost se’n pujaren los dimonis a infern e al matí menaren-lo-

se’n molt vilanament e·l tornaren en les penes cruels on stava d’abans e starà de fi en fi 

per tostemps.  

Sanct80 Brandà, ab los seus frares, navegà envers la plaja meridiana, anant en la 

barcha allà on nostre Senyor la volia portar, anant adés ab un vent, adés ab altre e adés 170 

anant a mà squerra e81 a mà dreta, trobant e veent moltes maravelles que qui les volia 

totes dir ne recomptar tornaria a enuig. E quascun jorn glorificava e loava Déu en totes 

parts e per totes coses. E, quant hagué anat axí VII anys per la mar, volgué Jesuchrist 

que arribàs en terra de promissió e pres terra aquí e visità de les relíquies dels sancts82 

qui en aquella terra jahien. Puys, partint d’aquí, vench en la terra del seu monestir e 175 

recomptà e dix aquestes coses, les quals havia vistes en la mar occèana. E, aquí stant, 

no fonch longa la sua vida, ans lo pres nostre Senyor guarnit dels sagraments divinals, 

ço és, del83 cors de Jesuchrist, que humilment rebé, e en les mans dels seus dexebles 

molt gloriosament se n’anà a Jesuchrist. Finí sos dies a XII de giner84 en la incarnació de 

nostre Senyor MCCXI. 180 

                                                 
1 fonch: fonc I2 

2 fonch: fonc I2 

3 desig: desige I2 

4 molt: molt de I2 

5 sancts: sants I2 
6 sanct: sant I2 
7 mentre vida tingam: om. I2 
8 sant: sanct I2 
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9 a aquells: om. I2 
10 de: om. I2 
11 sanct: sant I2 
12 juntures: iunctures I2 
13 sanct: sant I2 

14 ab: aq I1 

15 sanct: sant I2 
16 costrets: constrets I2 

17 terç: tercer I2 
18 qui: que I2 
19 liurada és: es liurada I2 

20 Sant: Sanct I2 

21 sant: sanct I2 

22 en la qual: on I2 

23 sanct: sant I2 

24 demanam: demanarem I2 

25 ni: ne I2 

26 volch-nos: volgue I2 

27 sperits: spirits 
28 anar: anat I1 

29 VII: sete I2 

30 sancts: sants I2 

31 ferien: ferint I2 

32 totora: totahora I2 

33 paraulas: paraules I2 

34 començà a dir: dix I2 

35 Semblantment digueren en: E a I2 

36 e digueren: om. I2 

37 de dia e de nit, los ocells: los ocells dia e nit I2 

38 fahien: feyen I2 

39 sanct: sant I2 

40 Sinquagèsima: sinquagesina I2 

41 fahien: feyen I2 

42 VII: set I2 

43 havie-y: haviay I2 
44 al capellà en l’altar: en laltar al capella I2 
45 la patena e lo càlzer: lo calzer e la patena I2 
46 e les canadelles: om. I2 
47 convé: cove I2 

48 abdosos: ab dos I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 demanas: demanes I2 

53 sanct: sant I2 
54 Déu: om. I2 
55 muntanya: montanya I2 
56 a les: als I2 
57 muntanya: montanya I2 
58 segons: a son I2 
59 munt: monnt I2 
60 sanct: sant I2 
61 sanct: sant I2 
62 a: om. I2 
63 Sanct: Sant I2 
64 sustenia: sostenia I2 
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65 e: om. I2 
66 temor: por I2 
67 munt: mont I2 
68 ací: om. I2 
69 Sumpció: assumpcio I2 
70 vinch: vench I2 
71 haja: hage I2 
72 sanct: sant I2 
73 peng: penge I2 
74 com foren: con foreu I1 

75 apparer: comparer I2 
76 sanct: sant I2 

77 Jo: Yo I2 
78 gran veu: grans veus I2 
79 negun: algun I2 
80 Sanct: sant I2 
81 e: e adés I2 

82 sancts: sants I2 
83 del: del precios I2 
84 giner: janer I2 
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[XX] LA VIDA DE SANCT REMIGIa 

emigi, noble doctor e gloriós confessor de nostre Senyor, fonch conegut per un 

heremita en qual manera devia1 nàxer. En lo temps que la gran persecució era en 

França,b un home sanct resclús qui havia perduda la vista pregava Déu sovint que 

donàs pau en la Sglésia de França. E l’àngel de nostre Senyor apparech-li en visió e dix-5 

li: «Sàpies per cert que aquella do[La]na qui és dita Scília infantarà un fill qui haurà 

nom Remigi e desliurarà la sua gent de les tribulacions». E, quant lo resclús fonch 

despertat, tantost vench a la casa de la dona Scília e comptà-li la visió que havia vista e, 

com la dona no ho volgués creure, l’ermità respòs: «Sàpies per cert que, com hauràs 

destetat2 l’infant, unta los meus ulls e, tantost, cobraré la vista». E, com totes aquestes 10 

coses fossen esdevengudes per orde,3 axí com havia dit lo resclús, sanct Remigi fugí al 

munt e féu-se resclús. E, com gran fama fos per tota la terra de sanct Remigi e com 

hagués XXII anys, tot lo poble lo elegí archibisbe de Rems.  

Tant fonch4 sanct5 Remigi humil e suau que los pardals venien a la sua taula 

menjar. E esdevench-se un temps, com sanct6 Remigi albergàs en casa de una dona 15 

vídua e ella no hagués sinó un poch de vi, sant Remigi se n’entrà en lo celler e sobre 

una bota ell féu lo senyal de la creu e, com hagués feta sa oració, lo vi començà a exir 

per lo forat sobirà en tal manera que·s vessava per lo celler. 

E, com en aquell temps Cledovius,7c rey [Lb] de França, fos gentil e sa muller era 

chrestiana, la qual no·l podia convertir, esdevench-se que gran host dels alamanys 20 

vench sobre la terra del rey de França e Cledovius,8 [perquè]9 hagués ço que desijava,d 

anà-sse’n a sanct10 Remigi e demanà-li baptisme. E, com vengués-se’n a la font del 

baptisme e no hagués aquí crisma, de continent una coloma aportà en son bech una 

ampolleta plena de crisma, ab la qual crisma sanct Remigi untà Cledonius rey.11 

Aquesta ampolla estojaren en la sglésia de Rems e fins al dia de huy los reys de França 25 

ne són untats. 

Aprés lonch temps, com Genebaldus, home savi, hagués presa per muller la 

neboda de sanct12 Remigi e, per raó d’entrar en religió, absolgués la un a l’altre de 

l’orde de matrimoni, sanct Remigi ordenà en Genebaldus en bisbe. E, com ell hagués sa 

muller, qui solia ésser amonestada moltes de vegades per raó que li ensenyàs doctrina 30 

de bona vida, e ella sovint vingués parlar ab ell per la gran familiaritat, <e> en 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: el 13 de gener, encara que la celebració 

principal és el dia del trasllat de les seues relíquies, l’1 d’octubre. Sant Remigi (ca. 435-533), bisbe de Reims 

que batejà al rei franc Clodoveu I el 496, fet que oficialitzà el cristianisme al territori dels francs. Es 

representa vestit de pontifical amb el vas dels sants olis a la mà. 
b Es refereix a l’entrada dels vàndals a la Gàl·lia el 406. 
c Clodoveu I, rei dels francs del 509 al 511. 
d «uidens quod infinitus exercitus Alemannorum 

super se uenisset, domino deo quem uxor sua colebat uotum uouit quod si de Alemannis sibi uictoriam 

concederet mox fidem Christi reciperet» (LA 16, 18); és a dir, que el rei prometé que es convertiria al Déu 

de la seua muller si guanyava els alemanys. 
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Genebaldus començà molt a cobejar e peccà ab ella. E, com ella hagués concebut e 

hagués hagut un fill, la dona ho demostrà a sant Remigi, qui era son oncle. E, com 

sanct Remigi sabé açò, manà que l’infant fos nomenat Ladre, car de ladronici l’avia 

hagut. E, per ço que en neguna sospita no pogués ésser, en Genebaldus manà que 35 

aquella qui era sa muller vingués a ell axí com primerament fahia e altra vegada tornà 

en lo peccat e hac-ne una filla. E la dona vench-se’n a sanct13 Remigi, que la batejàs e li 

metés nom, per què sanct14 Remigi manà que li metés nom Guineu. E a temps en 

Genebaldus hac gran dolor del peccat e anà-sse’n a sanct15 Remigi e lançà’s als seus 

peus e pres la stola que [Lc] portava al col e volch-la lançar. E, com sanct Remigi veés 40 

aquesta cosa, vedà-lo-y e demanà-li què li havia esdevengut. E Genebaldus recomptà-li 

com havia fet defalliment ab sa muller e sanct Remigi va’l confortar molt sàviament e 

en una casa poca per VII anys ell lo enclòs16 e en lo seu loch governà sanct17 Remigi lo 

seu bisbat. E, com los set anys foren complits e en lo dijous de la Cena stigués en 

oració, l’àngel de nostre Senyor li apparech e dix que·l peccat li era perdonat e que 45 

isqués defora. E Genebaldus respòs que no podia, com sanct18 Remigi, senyor seu, 

l’avia enclòs en aquella caseta e y hauria posat son sagell. E l’àngel dix-li: «Per ço que 

sàpies que·l cel t’és ubert, aquesta porta te serà uberta e lo sagell romandrà entegre». 

De continent, la porta se obrí e, lavors, Genebaldus se lançà en mig del paÿment en 

manera de creu e dix: «Si Jesuchrist venia a mi, yo no n’exiré e, si sanct19 Remigi ve, qui 50 

m’à enclòs, yo hic exiré tantost». Adonchs, sanct Remigi, per amonestament de l’àngel, 

vengué aquí e tornà’l en son bisbat e perseverà en bones obres fins al dia de la mort. 

Aquell fill qui fonch20 nomenat Ladre fonch21 bisbe aprés son pare e visqué en sanctes 

obres. E, quant vench a la fi, sanct22 Remigi se posà en pau ‒fonch23 clar per virtuts e ple 

de miracles‒ en l’any de la incarnació de nostre Senyor Jesucrist CCCCC anys. 55 

                                                 
1 devia: havia de I2 

2 destetat: dessetat I1 

3 orde: ordre I2 
4 fonch: fonc I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 

7 Cledovius: cledonius I1 I2 (Clodoueus LA 16, 18) 
8 Cledovius: cledonius I1 I2 
9 [perquè]: perque I2 

10 sanct: sant I2 

11 crisma sanct Remigi untà Cledovius rey: crisma sanct remigi untà cledonius rey I1 unta cledonius I2 

12 sanct: sant I2 

13 sanct: sant I2 

14 sanct: sant I2 

15 sanct: sant I2 

16 enclòs: enclogué I2 

17 sanct: sant I2 

18 sanct: sant I2 

19 sanct: sant I2 

20 fonch: fonc I2 

21 fonch: fonc I2 

22 sanct: sant I2 
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23 fonch: fonc I2 
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[XXI] LA VIDA DE SANCT HYLARIa 

ilari, bisbe de la ciutat de Payteus,1b nasqué en la regió2 de Quitànea,3 resplandí 
entre los altres enaxí com stela qui és dita Lucífer,c qui4 luu entre les altres steles. 

Sanct5 Hylari, primerament, hac muller e ha[Ld]gué una filla, que axí vivia6d 
honestament axí com si fos en orde. E sanct Hylari prophetizava7 en sciència e per 5 
vida8 e per ço fonch elegit en bisbe. E, no tan solament lançà los heretges de la sua 
ciutat,9 mas encara de tota França e, per amonestament de dos bisbes qui eren 
ensutzats de heretgia, l’emperador, qui sostenia los heretges, féu sanct Hylari e sanct 
Eusebi10 exelar. Enaprés, com la heretgia arriana [es] multiplicàs e fos donada licència 
de l’emperador que s’ajustassen e disputassen de la veritat de la fe e com sanct11 Hylari 10 
fos vengut a la congregació de la fe ab los dits bisbes e no poguessen sofferir la sua 
eloqüència, manaren-li que se’n tornàs en son bisbat.  

E, com sanct12 Hylari fos prop de una illa qui és nomenada Gallinària, la qual era 
plena de serpents, e13 ell devallàs aquí, totes les serpents fugiren per la sua vista e ficà 
un pal en mig de la illa e, d’aquí avant, les serpents no gosassen venir.  15 

E, com sant Hylari fos vengut a Pauteus,14 ab les sues pregàries resuscità un 
infant qui era mort sens baptisme e sant Hylari jagué tant en lo pols de la terra fins que 
l’infant resuscità de mort.  

E, com [LIa] la filla de sanct15 Hylari, qui havia nom16 Apra, volgués pendre marit, 
lo pare fortment la prehicà e la confermà que observàs virginitat. E, com sanct17 Hylari 20 
conegués que ella era ferma en virginitat, hagué por que ella algunes vegades18 no 
perdés son bé e sa honor: pregà19 Jesucrist que la rebés a la sua part e que, d’aquí avant, 
no la lexàs viure. E, aprés pochs dies, ella finà e sanct20 Hylari ab les sues mans soterrà-
la. E la mare de sancta21 Apra, considerant aquestes coses, pregà lo bisbe que obtingués 
a si ço que havia acabat a sa filla. E sanct Hylari, ab la sua oració, de continent ho acabà 25 
e la dona a nostre Senyor se n’anà. 

En aquell temps, Leó papae féu ajustar tots los bisbes que donassen consell de la 
heretgia, qui axí era multiplicada. E, com tots los bisbes foren ajustats, sanct22 Hylari hi 
vench e no l’avien23 cridat e, com lo papa sabé açò, manà que negú no·s levàs per ell ne 
li donàs loch en què sigués. E, tantost com fonch entrat, dix lo papa: «Es tu Hylari 30 
françés?». E sanct24 Hylari respòs: «Yo no só françés, mas bé só de França e bisbe de 
França». E lo papa respòs: «E, si tu es bisbe de França, yo só Leó papa, de la seu de 

                                                
a FS no arreplega l’etimologia del nom. Data de celebració: 13 de gener (amb el Concili Vaticà II passà a 
tenir lloc l’endemà, dia de la depositio). Sant Hilari de Poitiers (ca. 315-367) fou el fundador de la doctrina 
trinitària i tingué un paper fonamental en la derrora de l’arianisme. Es representa revestit de bisbe 
enfrontat a una serp o a un drac. 
b Poitiers, població de Poitou-Charentes, França. 
c Venus. 
d Sant Hilari és el subjecte de vivia. 
e Lleó I el Gran, papa del 440 al 461. 

H 
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Roma, e jutge apostolical». E sanct25 Hylari respòs: «E, si tu es Leó, no és leó del trib de 
Judà; e, si tu es jutge, no es en la setla26 de majestat». Lavors, lo papa se levà ab gran 
indignació e dix-li: «Spera’t un poch e yo dar-t’e ço que mereixs».27 E sanct28 Hilari 35 
respòs: «E, si tu no tornes, qui respondrà a mi per tu?». E lo papa respòs de continent: 
«Yo tornaré e humiliaré lo teu ergull». E, com lo papa anàs a les privades per fer sa 
necessitat, xentiri li va venir que tots los budells lançà e aquí mesquinament finí sa 
vida. E, dementre que açò era, sanct29 Hylari véu que negú no·s volia levar per ell ne 
[LIb] donar loch,30 assigué’s pacientment en terra e dix axí:31 «La terra és de nostre 40 
Senyor».a E, de continent,32 per voluntat de Déu, la terra on sanct Hylari33 sehia se 
començà a34 levar en alt en tal manera que sehia axí alt com los altres bisbes. E, com fos 
anunciat als35 bisbes que lo papa era mort molt mesquinament,36 sanct37 Hylari se levà e 
confirmà tots los altres bisbes en la fe cathòlica e manà que se’n tornassen en sos 
bisbats. De aquest miracle de Leó papa ha dupte com la Hystòria scolàstica no·n fa 45 
remembrament38 per raó d’açò39 com en neguna crònica no és40 scrit que negun papa 
fos lavors qui hagués tal nom,41 car sanct Hierònim diu que la Església de Roma 
tostemps stigués sens neguna tacha e tostemps starà neta de puritat de heretgia. 

E, com sanct42 Hylari hagués viscut en molts miracles, pres-lo malaltia e, com ell 
conegués lo temps de la sua mort, que s’acostava, féu-se venir Leòncius prevere, lo 50 
qual molt amava. E, com la nit se acostàs, manà-li que isqués43 defora e, si hoÿa 
neguna44 cosa que lo y digués de continent. Leòncius isqué45 defora e hoý brogit en la 
ciutat e tornà-lo-y a dir. E, com ell vetlàs aprés de sanct46 Hylari sperant que finàs, altra 
vegada dix a Leòncius prevere que isqués47 defora e que li recomptàs si res hoÿa e, com 
Leòncius hagués complit son manament, respòs-li que res no hoÿa. De continent, vench 55 
tan gran claredat que Leòncius no la pogué comportar e entrà a sanct48 Hylari e, mentre 
que la claredat començà de aminvar, sanct Hylari passà de aquesta vida, en l’any de la 
incarnació de nostre Senyor CCCXL. 

                                                
1 Payteus: Poytiers I2 

2 regió: religio I1 

3 Quitànea: Aquitania I2 
4 qui: que I2 
5 Sanct: Sant I2 
6 axí vivia: vivia axi I2 
7 prophetizava: profitaua I2 (proficiens LA 17, 6) 
8 en sicència e per vida: en vida e en sciencia I2 

9 sua ciutat: son bisbat I2 
10 féu sanct Hylari e sanct Eusebi: sant hilari e sant eusebi feu I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
13 e: om. I2 
14 Pauteus: panteus I1 poytiers I2 

15 sanct: sant I2 
16 qui havia nom: nomenada I2 
17 sanct: sant I2 
                                                
a Ex 9, 29; Sl 23, 1; ICo 10, 26. 
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18 algunes vegades: alguna vegada I2 
19 pregà: e prega I2 
20 sanct: sant I2 
21 sancta: santa I2 
22 sanct: sant I2 
23 no l’avien: nol hi havien I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 setla: cadira I2 
27 mereixs: mereix I2 
28 sanct: sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 ne donar loch: om. I2 
31 axí: om. I2 
32 de continent: om. I2 

33 sanct Hylari: om. I2 

34 a: om. I2 

35 als: ales I1 

36 fos anunciat als bisbes que lo papa era mort molt mesquinament: los fos anunciat la mesquina mort del papa I2 
37 sanct: sant I2 
38 remembrament: remembrança I2 
39 per raó d’açò: om. I2 
40 és: sia I2 
41 negun papa fos lavors qui hagués tal nom: lavors hagues algun papa de tal nom I2 

42 sanct: sant I1 

43 isqués: hixques I2 

44 neguna: alguna I2 

45 isqué: hixque I2 

46 sanct: sant I2 

47 isqués: hixques I2 

48 sanct: sant I2 
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[XXII] LA VIDA DE SANCT MACHARIa [LIc] 

achari abat anà dormir en un moniment on eren soterrats molts cossos de 

pagans e pres un cors e posà’l devall lo seu1 cap en loch de capçal, lo qual cors 

los diables volien pendre e dehien-li axí com si fos fembra: «Leva’t e vina2 ab nosaltres 

al bany». E un altre diable, qui era en aquell cors, responia-li en loch del cors e dehia-li: 5 

«Un pelegrí me jau damunt e no y puch anar». Sanct3 Machari no hac paor, mas feria lo 

cors e dehia-li:4 «Sus! Levat si pots e ves-hi». E los diables fugiren e cridaven dient: 

«Vençuts nos has, Machari». 

Com sanct5 Machari vengués de un loch qui·s nomenava Palusb e tornàs a la sua 

setla, trobà un diable qui portava una falç e volgué’l ferir ab la falç e no pogué, e dix-li: 10 

«Ço que tu fas també ho6 fas yo: tu dejunes e yo res no meng, tu vetles e yo jamés no 

dorm. Tan solament és una cosa de què tu me avançes». E dix sanct7 Machari: «Quina 

cosa és aquexa?». E lo diable li respòs: «La tua humilitat, per la qual yo no·t puch 

sobrar». E, tantost, lo dimoni se parti d’ell. 

Com sanct8 Machari soffe[LId]rís moltes tentacions, pres un gran sach ple de 15 

arena e posà’l-se en les spal·les e, axí, per molts dies anà per lo desert. E sanct9 Eusebi 

trobà’l e dix-li: «Machari, com portes tan gran feix?». E sanct10 Machari respòs: «Yo 

treball11 lo meu cors, car ell me treballa». 

Sanct12 Machari abat véu Sathanàs, qui anava vestit axí com a home e portava son 

vestiment de drap de li tot menut foradat e en cascun forat penjava una ampolleta. 20 

Dix13 sant Machari al diable: «On vas?». E ell respòs: «Vaig a metzinar los frares del teu 

monestir». E dix-li sanct14 Machari: «Per què portes tantes ampolletes?». E lo diable 

respòs: «Port15 bevenda als frares e, si la una los plau, si no,16 don-los-ne altra e, axí, en 

diverses maneres don-los-en tantes fins la una bevenda los plàcia». E, com lo diable 

tornàs del monestir, dix sanct Machari al diable:17 «Què has fet?». E ell respòs: «Tots los 25 

frares són sanctificats e negú18 no vol consentir a les mies tentacions, sinó un qui ha 

nom Theoriscus». E sant Machari anà al monestir e trobà lo frare qui era tentat e 

convertí’l per los seus amonestaments. Altra vegada sanct Machari trobà lo diable e 

demanà-li on anava e ell respòs que al monestir. E, com ell se’n tornava, sanct19 

Machari isqué-li20 a carrera e demanà-li què fahien los frares e lo diable respòs-li: «Tot 30 

mal, que tots són sancts e, encara major mal, que aquell que yo havia guanyat per mes 

tentacions he perdut e és més sanct21 que tots los altres». E, com sanct22 Machari oí 

aquestes coses, féu-ne gràcies a Déu. 

Sanct23 Machari trobà un cap de home mort e féu oració a Déu e demanà-li quin 

cap era stat aquell e lo cap respòs que era stat de pagà. E dix sanct24 Machari: «E on és 35 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 15 de gener a Occident. Sant Macari el 

Gran (ca. 300-390) es representa com un vell de barba llarga vestit d’hàbit. 
b «Dum aliquando Macharius abbas a palude ad cellam suam preteriret» (LA 18, 14); és a dir, que de camí 

a la seua cel·la passà per un pantà. FS interpreta palude com un topònim. 

M 
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la tua ànima?». E lo cap respòs: «En infern». E, com sanct Machari li demanàs si [LIIa] 

era en pregon loch, lo cap li respòs: «Hoc, tan pregon com és lo cel de la terra». E 

demanà-li si n’i havia d’altres que fossen més pregon que·ls pagans ne·ls jueus. «Hoc –

dix lo cap–, falsos25 chrestians, qui són més pregon que tots los altres per ço com26 són 

remuts de la sanch de Jesucrist e tan fort la mensprearen». 27 40 

Com28 sanct29 Machari anàs per lo desert molt pregon, a quascun miller que 

anava ficava una canya per tal que se’n sabés tornar. Mas, com ell hagués anades deu 

jornades e·s reposàs en un loch, lo diable plegà totes les canyes e posà-les-li al cap, per 

què molt treballà en lo tornar. 

Un frare era molt trist perquè era treballat per moltes tribulacions, car stava sols 45 

en la sua setla e no fahia negun30 profit, car, si stigués, segons son pensament, entre los 

hòmens, profitara a tots. E, com lo fraré hagués dites ses cogitacions a sanct31 Machari, 

respòs l’abat: «O, fill! Axí despendràs tos dies a vanes cogitacions? Assats fas almoynes 

que guarts les parts d’aquesta setla per amor de Jesuchrist».32 

Com sanct33 Machari matàs un moscalló, ell hac34 molt gran repreniment de 50 

consciència, car havia presa venjança, e féu aytal35 penitència que tot nuu stigué en lo 

desert per sis mesos36 e mosques e d’altres bèsties adobaren-lo tal que, com exí del 

desert, tot era nafrat.37 

Aprés aquestes coses, sanct38 Machari, resplandent per virtuts, se n’anà a nostre 

Senyor. 55 

                                                 
1 lo seu: son I2 

2 vina: vine I2 
3 Sanct: Sant I2 
4 dehia-li: dia li I2 
5 sanct: sant I2 
6 ho: om. I2 

7 sanct: sant I2 

8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 treball: treballa I2 
12 sanct: sant I2 
13 Dix: e dix I2 
14 sanct: sant I2 
15 Port: per I2 
16 los plau, si no: nols plau I2 
17 dix sanct Machari al diable: dix li sant machari I2 
18 negú: negun I2 
19 sanct: sant I2 
20 isqué-li: li exi I2 
21 sanct: sant I2 
22 sanct: sant I2 
23 Sanct: Sant I2 
24 sanct: sant I2 
25 falsos: los falsos I2 
26 qui són més pregon que tots los altres per ço com: per quant I2 
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27 la mensprearen: lan menyspreada I2 

28 Com: E com I2 

29 sanct: sant I2 

30 fahia negun: fehia algun I2 

31 sanct: sant I2 

32 per amor de Jesuchrist: om. I2 

33 sanct: sant I2 

34 hac: hague I2 

35 aytal: tal I2 

36 en lo desert per sis mesos: per ·vi· mesos en lo desert I2 

37 adobaren-lo tal que, com exí del desert, tot era nafrat: fortment lo naffraren I2 

38 sanct: sant I2 
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[XXIII] LA VIDA DE SANCT FELIU IN PINCISa 

eliu in pincis, per raó de differència d’altre nom que havia nom Feliu; o és dit per 

rahó de les elenes per les quals ell fonch1 turmentat, car pinta tant vol dir com 

‘elena’.  

Dien alguns que, com ell fos maestre que ensenyava als infants e·ls batés 5 

fortment, esdevench-[LIIb]se que los pagans lo prengueren, car confessava lo nom de 

Jesucrist, e liuraren-lo en les mans dels infants petits e ells, ab grafis e ab elenes, 

mataren son maestre. Emperò a la Sglésia és pervist2 no ésser màrtyr, mas confessor. 

Sanct Feliu in pincis, com lo menaven a les ýdoles que les adoràs, buffava’ls en la cara e, 

tantost, caÿen a tomallons.  10 

Lig-se en una altra legenda, com Màximus bisbe fugís per la persecució, fonch3 

fort malament turmentat per fam entant que vench en fort defalliment e lançà’s en 

terra. E sanct4 Feliu, per amonestament de l’àngel, vench a ell e, com no hagués que li 

pogués donar a menjar, <e> reguardà envers un rahim qui penjava en una spina e 

premé’l-li en la boca; e, puys, pres-lo e posà’l-se en la squena e porta’l-se’n. E, quant ell 15 

fonch mort, sanct5 Feliu fonch elegit en bisbe.  

E, com sanct6 Feliu prehicàs la fe de Jesucrist, lo pretor qui·l perseguia volia’l de 

tot en tot matar. E sanct7 Feliu amagà’s entre parets enderrocades e entrà-y per un loch 

molt stret; encontinent, per voluntat de Déu, aranyes texiren en aquell loch stret on era 

entrat. E, com lo pretor, qui·l perseguia, [LIIc] ves aquell loch ple de teranyines,8 20 

cuydà’s que no fos per allí passat. Enaprés, sanct9 Feliu anà-sse’n en un altre loch e una 

vídua donà-li a menjar per tres mesos e may no véu la sua cara. E, quant fonch10 la pau 

tornada, anà-sse’n a la sglésia sua e aquí ell passà d’aquesta vida. E los capellans 

soterraren-lo prop de la ciutat, en un loch qui és dit Pincis. 

Sanct Feliu havia un germà qui havia nom Feliu e, com lo portassen forçadament 25 

que adoràs les ýdoles, dix axí: «Vosaltres sou enemichs de vostres déus, car, si a ells me 

portau, buffar-los-he en la cara e, tantost, cauran axí com los fahia caure mon frare». 

Sanct11 Feliu laurava en un ort e alguns mals hòmens volien-li arrencar les cols. E 

tota la nit, dementre que ells cuydaven arrencar les cols, pensaren12 de laurar l’ort e, 

quant vench al matí sanct13 Feliu, los trobà laurant e saludà’ls e ells, de continent, 30 

confessaren son peccat e sanct Feliu manà’ls tornar a ses cases.  

Gentils vengueren e volien pendre sanct14 Feliu e, de continent, dolor los prengué 

a les mans e, com ells començaren a cridar, dix-los sanct Feliu15 que diguessen que: 

                                                 
a Data de celebració: 14 de gener. Sant Fèlix (ca. 200-260) fou bisbe de Nola i aconseguí escapar-se de la 

persecució de Deci, emperador romà del 249 al 251. La història d’aquest sant es barrejà amb la del prevere 

romà homònim i que dóna nom al capítol de la LA. In Pincis fa referència al Pincio, turó de romà. 

F 
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«“Jesús és Déu”, e, de continent, la dolor vos16 jaquirà».a E, com los gentils 

començassen a dir que Jesuchrist era ver Déu, foren guarits. Lo bisbe de les ýdoles 35 

vench a sanct Feliu e dix-li: «Lo meu déu...», e començà tantost de fugir. E, com sanct17 

Feliu li demanàs per què fugia, respòs que no podia sofferir la virtut: «E, com lo meu 

déu tan gran por ha de tu, major la dech yo haver, per què·t prech que·m façes 

chrestià».b E sanct18 Feliu instruí aquest bisbe e, puys, batejà’l. Sanct19 Feliu dix a 

aquelles gents qui oraven20 aquell déu qui és dit n’Apol·lo: «E, si lo vostre déu és ver 40 

déu, adevine ço que yo tinch en la mia mà tancat». E sanct21 Feliu tenia una letra on era 

scrita una oració divinal [LIId] e, com n’Apol·lo res no respongués, los gentils tantost se 

convertiren a la fe de Jesucrist. E, com sanct22 Feliu hagués cantada missa e hagués 

donada pau al poble, posà’s al paÿment de la sglésia en oració e reté l’ànima a nostre 

Senyor. 45 

                                                 
1 fonch: fonc I2 

2 pervist: previst I2 

3 fonch: fonc I2 

4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 teranyines: taranyines I2 
9 sanct: sant I2 
10 fonch: fonc I2 
11 Sanct: Sant I2 
12 pensaren: comensaren I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 Feliu: felieu I1 

16 vos: los I2 
17 sanct: sant I2 
18 sanct: sant I2 
19 sanct: sant I2 
20 oraven: adorauen I2 
21 sanct: sant I2 
22 sanct: sant I2 

                                                 
a El text de FS barreja sense solució de continuïtat l’estil directe amb l’indirecte: Estil directe-indirecte: 

«dixit eis: “Dicite ‘Christus est deus’ et dolor continuo uos dimittet”» (LA 19, 19). 
b En LA tot és un parlament del sacerdot pagà que explica que ha vist el seu déu fugir i quan li ha 

preguntat per què, el déu li ha respost que tenia por de Fèlix (19, 21-25). 



 171

[XXIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT MARCELa 

Marcellus és dit així com ‘costrenyent mal de si’; o Marcellus és dit axí com ‘sobrepujant 

les mars’, ço és a dir, les mundanals adversitats per fermetat e castigament. 

LA VIDA DE SANCT MARCEL 

Marcel, com fos sobiran bisbe de Roma, <e> reprengués Maximí emperadorb de gran 5 

crueltat que fehia als chrestians dementre que sant Marcel cantava missa en una sglésia 

consegrada que era dintre les cases d’una matrona de Roma. E l’emperador fonch-ne 

irat e féu fer d’aquella casa stable a les bèsties e constrenyia sanct Marcel que servís 

aquí les bèsties. E stigué en aquell [LIIIa] servey molts anys, enaprés reté l’ànima a 

nostre Senyor, en l’any de la nativitat de nostre Senyor Jesucrist CCLXXXVII. 10 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquesta vida. Data de celebració: 16 de gener. Marcel I, papa del 308 al 309. Es 

representa amb les insígnies del papat fent missa en un estable o acompanyat amb animals. 
b Maximià, emperador romà d’Occident del 286 al 305 i del 307 al 308, col·laborador de Dioclecià. 
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[XXV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT ANTHONIa 

Anthonius1 és dit ab ana que és dit ‘sobirà’ e ‘tement’, axí com a hom qui tem les coses 

sobiranes e menysprea les mundanals, sí que sanct2 Anthoni menyspreà lo món, car lo 

món és ple de sutzesa e és enganador e amargós; totes aquestes coses diu sanct3 Bernat. 

Sanct4 Athanasi bisbe scriu la sua vida, axí com se mostra avant. 5 

LA VIDA DE SANCT5 ANTHONI 

nthoni, com fos de edat de XXV anys e oís legir en la sglésia «Si vols ésser perfet, 

ven tot quant has e dóna-u als pobres»,b sí que sanct6 Anthoni vené tot quant 

havia e donà-u a pobres e anà-sse’n en l’ermitatge e a aquí sofferí moltes tribulacions 

dels dimonis. Una vegada, com sanct7 Anthoni hagués vençut lo maligne spirit e com 10 

lo ves en tant leja foma, dix-li: «En vil [LIIIb] semblança m’es apparegut, d’aquí avant 

no·t tembré altra vegada».  

Com sant Anthoni se’n fos anat defora star als moniments, gran multitut de 

diables lo bateren en tal manera que lo seu ministre lo se n’hagué a portar a la squena, 

axí com si fos mort. E, com les gents qui eren vengudes a ell e l’haguessen aportat axí 15 

com a mort, tots lo vel·laren e en la hora de la mijanit adormiren-se e, de continent, sant 

Anthoni reviscolà e manà al seu dexeble que·l tornàs en aquell loch d’on l’avia portat. 

E, com aquí l’agués aportat e sant Anthoni jagués en terra per la dolor de les nafres que 

havia e per lo gran coratge que havia, scometé los diables que venguessen ab ell 

combatre. Lavors, los diables li apparegueren en diverses formes de bèsties e de cuques 20 

salvatges e fort bé lo nafraren, les unes ab les dents e les altres ab los corns e les altres 

ab les ungles e les altres en diverses maneres. De continent, molt gran claredat 

apparegué aquí e los diables fugiren e sant Anthoni romàs sanat de totes les nafres e 

entés que Jesuchrist era vengut aquí, dient: «O, bon Jesuchrist! On est? Per què al 

començament no vinguist e que m’ajudasses e que·m sanasses les mies nafres?». E 25 

Jesucrist respòs: «Anthoni, ací era, mas sperava que ves la tua batalla. E, com tu t’es 

combatut molt fortment, per tot lo món te faré nomenar». 

Tan gran escalfament havia sanct8 Antoni de la fe que, com Maximià emperadorc 

matàs los chrestians, sanct9 Anthoni seguia los màrtyrs per ço que fos fet màrtyr ab ells 

e donave’s gran tristor per ço que no li donaven martyri. 30 

E, com sanct10 Anthoni se n’anàs en un altre hermitatge, trobà un plat d’argent e 

dix entre si mateix: «D’on pot ésser vengut aquest plat com negun passatge d’ome no y 

apparega? Si fos caygut a algun viandant, [LIIIc] no·s poguera amagar per rahó de la 

                                                 
a Data de celebració: 17 de gener. San Antoni Abat (251-356) és considerat l’iniciador del monaquisme. Es 

representa com un vell amb barba llarga, amb hàbit amb caputxa i capa i amb un bastó en forma de tau i 

una campana; apareix acompanyat d’un porc. 
b Mt 19, 21. 
c Maximià, emperador romà d’Occident del 286 al 305 i del 307 al 08. Col·laborador de Dioclecià. 

A 
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granària que ha». E dix al diable: «Açò és maestria11 tua, que·m vols enganar, mas 

sàpias,12 per cert, que no poràs mudar la mia bona voluntat». E, mentre que dehia 35 

aquestes paraules, lo plat sa foné en loch de fum. E, com hagué un altre poch anat, 

trobà una pilota d’or, mas, de continent, sanct Anthoni fugí a l’or axí com si fos foch e 

anà-sse’n en una muntanya e stigué aquí XX anys e resplandí per molts miracles que 

fahia. 

Una vegada, com sanct13 Anthoni fos pres en spirit14 e ves que tot lo món era ple 40 

de laços e giraven-se a quascuna part, <e> dix cridant: «Qui poria scapar en aquests 

laços?». E una veu li respòs que humilitat trencaria tots aquests laços. 

Altra vegada, com sanct15 Anthoni fos per los àngels levat en l’ayre, vengueren 

los diables e volgueren vedar que no·l portassen e tragueren-li aquí tots los peccats que 

havia fets despuys que fonch nat. E los àngels digueren: «No deveu recomptar los 45 

peccats que nostre Senyor Jesuchrist ha delits per la sua pietat, car16 despuys que 

sanct17 Anthoni fonch18 fet monge, e d’aquell temps ençà, ha fets peccats? Digau-los-

nos». E, com los dimonis defallissen per proves, sanct Anthoni fonch19 desliurat de 

poder de aquells, per què los àngels molt alt lo levaren e, puys, en terra lo posaren. 

Comptava sanct20 Anthoni de si mateix que algunes vegades havia vist lo dimoni, 50 

que era gran per cors, e dehia que havia la virtut de Déu e providència. E dix a sanct21 

Anthoni lo diable: «Què vols que·t dó?». E sanct22 Anthoni scupí-li II23 vegades en la 

cara e, puys, en lo nom de Jesucrist mes-se en oració e lo dimoni desparegué.  

Algunes vegades lo diable apparia-li e era-li vejares que donàs del seu cap al cel e 

[LIIId] demanà-li qui era e lo dimoni respòs: «Sathanàs. E vull saber de tu per què los 55 

monges me combaten axí ne los chrestians per què dien mal de mi». E sanct24 Anthoni 

respòs: «Dretament ho fan, car tu·ls constrenys per los teus aguayts». E lo diable 

respòs: «Yo no·ls dó tristor, mas ells matexs25 se torben, car yo a no-res só tornat com en 

totes les parts del món regna Jesucrist». 

Un sagetari véu sanct Anthoni qui s’alegrava ab los seus frares e desplagué-li 60 

molt e sanct26 Anthoni dix en aquell: «Posa la sageta en ton arch e tira». E l’arquer tirà 

e, puys, sanct27 Anthoni manà-li que tiràs altra vegada e encara la terça. E dix lo 

sagetari: «Tant poré tirar que hauré dolor per lo tirament de mon arch». E dix-li sanct28 

Anthoni: «Amich, semblant és l’arch de la obra de Déu, car, si sobre mesura nosaltres 

nos volíem stendre, seríem leugerament trencats, d’on se convé que la fortalesa a 65 

vegades tempre hom». E, com lo sagetari entenés açò, fonch29 molt confortat e departí’s 

de aquí. 

Un sanct hom demanà a sanct Antoni quines coses faria perquè pogués plaure a 

Déu e dix-li sanct30 Anthoni: «En qualsevulla loch que tu vages, hages Déu davant tos 

ulls e açò que faràs vulles haver testimoni de les Scriptures e, onsevulla que sies, no 70 

vulles partir leugerament. Guarda aquestes tres coses e seràs salvat». Un abat demanà 

a sant Anthoni què faria que plagués a Déu e sanct31 Anthoni respòs: «No hajes fiança 
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en la tua justícia e hajes continència del ventre e de la lengua e no·t penides de bona 

cosa que hajes feta».  

Dix altra vegada sanct32 Anthoni: «Axí com los pexos, si romanen en lo sech, 75 

moren, axí los monges qui stan fora la sel·la moren, o stan ab homes seglars e són 

remoguts e apartats de les sues con[LIIIIa]templacions e sovint caen en errònea 

consciència. A major evidència e declaració, deveu notar que la error de la consciència 

se pot causar en moltes maneres. Primerament, per ignorància, car, en quant la raó 

pren mal sots raó de bé e bé sots raó de mal, se segueix error en la consciència e peccat 80 

en la voluntat. Segonament, error en la consciència és causada per negligència, axí com 

alguna persona per algun treball o per altres occupacions menysprea apendre o saber 

aquella cosa per la qual seria retret del peccat en lo qual és caygut, car tal com aquest 

no és33 excusat del peccat. Terçerament, error de la consciència és causada per supèrbia 

o per inobediència, axí com s’esdevé sovint en los religiosos34 o monges, ço és, quant 85 

algú no humilia lo seu enteniment perquè vulla creure als millors e més prudents e als 

seus superiors, car los inferiors són tenguts conformar la lur consciència en les coses 

indifferents, segons la discreció del seu bon e sanct prelat. Car, aprés feta tal 

examinació de la cosa duptosa, resta segur de bona consciència, la qual és repòs. Qui 

stà en lo desert reposa de tres batalles de les quals és scapat, ço és, de oir, parlar, veure, 90 

e solament ha batalla contra una cosa, ço és, ab lo coratge». 

Alguns monges ab un sanct35 home vell anaven visitar sanct36 Anthoni, dix sanct37 

Anthoni als frares: «Bon companyó haveu hagut en la carrera, ço és, aquest sanct38 hom 

vell». E, puys, dix en aquell vell: «O, pare sanct! Bons frares he trobats e bons 

companyons he haguts,39 mas la lur casa no ha porta, mas cascú qui entrar hi vol hi 95 

entra de continent e desliga-la-se». Aquestes coses dehia l’ome vell, car cascunes coses 

que havien en cogitació, de continent, aquests frares ho havien en la bocha. Dix l’abat 

sanct40 An[LIIIIb]thoni: «Deveu saber41 que tres moviments són corporals: lo primer és 

natural, lo segon és abundància de menjar, lo terç és del diable». 

Un frare havia renunciat al món, mas no de tot, car s’avia algunes coses 100 

retengudes, al qual sanct42 Anthoni dix: «Ves a la carniseria e compra carn». E lo frare 

comprà’n tantost e, dementre que ell la portava e se’n tornava, cans vengueren-li 

darrera e esquinçaren-lo de tot. E, quant sant Anthoni ho sabé, dix-li: «Tu es semblant a 

aquells qui renuncien al món e, puys, volen posseir riqueses e en aquells los diables los 

combaten e·ls esquinçen». 105 

Sanct Anthoni, mentre que stava en l’ermitatge, enujava’s fort e dix axí: «Senyor 

Déu, volria ésser salvat, mas les mies cogitacions no·m donen repòs». E levà’s sanct43 

Anthoni e isqué de la sel·la e véu un home qui obrava e seya e, puys, ell se levava44 e 

adorava, e aquest era àngel de nostre Senyor. E dix a sanct45 Anthoni: «Fes axí com yo 

fas e seràs salvat». 110 
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Una vegada los frares demanaven a sanct46 Anthoni de l’stament de les ànimes e, 

com vench a la nit, una veu dix a sanct Anthoni: «Ves e hix defora e veges». E, com 

sanct47 Anthoni fonch defora, véu una persona molt longa e molt terrible e tocava del 

cap fins a les núvols del cel. E unes coses a semblant48 de ocell volien volar al cel e 

aquesta persona estenia les mans e vedava’ls-ho; e altres n’i havia de la semblança 115 

d’aquests ocells qui volaven tan leugerament que no·ls podia retenir. E sanct Anthoni 

axí hoý gran goyg ab gran dolor mesclat e·ntenia que eren ànimes e lo diable retenia-

les, aquelles qui eren peccadores, mas les sanctes no les podia retenir e, axí, lo diable 

n’avia gran dolor. 

Sanct Anthoni, mentre que ell obrava ab sos frares, [LIIIIc] reguardà devers lo cel 120 

e, com ves una visió molt trista, gità’s en terra e pregà Déu que lo peccat qui devia 

venir sobre les gents que romangués. E los frares sobre aquesta cosa demanaren a 

sanct49 Anthoni què era açò e, ab grans làgremes e ab grans sanglots, dix que molt 

terrible peccat devia venir al món: «Car yo he vist l’altar de Déu que era encircuït de 

molta gent e ab los talons destroïren-lo tot e la fe cathòlica ab molt gran tribulació era 125 

departida e los hòmens eren semblants a bèsties e destroïren lo sagrament de 

Jesucrist». E, mentre sanct50 Anthoni dehia aquestes paraules, una veu de nostre Senyor 

vench e dix: «Lo meu altar serà en abhominació». E, com dos anys foren passats, los 

arrians, qui eren heretges, departiren la unitat de la Església e ensutzaren lo baptistiri51 

e les sglésies e sobre los altars mataven los chrestians axí com si fossen ovelles. 130 

Un gran hom,52 duch de la terra de Egypte, de la secta dels arrians, per nom 

Ballàchius, perseguia tant forment la Església que los53 monges e les vèrgens fahia 

despullar tots nuus davant les gents e fahia’ls batre. E sanct54 Antoni tramés-li tals 

letres que dien axí: «Ballàchius, yo veig que la ira de Déu vendrà sobre tu. Lexa’t de 

perseguir los chrestians, car Déu te menaça a mort, la qual te vendrà desliurament».55 135 

Ballàchius, com a hom dolent, legí les letres e tragué-sse’n scarn e escupí en les letres e 

gità-les en terra56 e féu batre molt fortment aquel qui les havia portades. E envià a dir 

atals paraules a sanct57 Anthoni: «Tu, qui has haguda tanta cura dels monges, la rigor 

de la nostra disciplina vendrà a tu». E, aprés de V dies, Ballàchius muntà en son caval, 

lo qual era molt simple, [LIIIId] mas, per voluntat de Déu, lo cavall s’embraví e gità’l en 140 

terra e nafrà-li les cuxes e les cames ab les dents en tal manera que en tres dies fonch 

mort. 

Com58 alguns frares demanassen a sanct59 Anthoni que·ls mostràs paraules de 

salut, <e> sanct60 Anthoni los dix: «Moltes vegades haveu61 oït dir que nostre Senyor 

manà que, si hom era ferit en la una galta, que, de continent, paràs l’altra». E los frares 145 

respongueren: «Pare, no u porien nosaltres complir axò».62 «Almenys hajau paciència 

en la una galta». E los frares respongueren: «Axò no sofferirem». E sanct63 Antoni dix-

los: «Almenys no vullau més ferir que ésser ferits». «E64 encara axò no complirem». 

Lavors, sanct65 Antoni dix a un seu dexeble: «Apparella sachs en aquests frares, que 
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massa són delicats». E dix sanct66 Anthoni als frares: «Sola oració vos és mester». 150 

Aquestes coses són scrites en un libre qui és nomenat Vitas patrum. 

Com sanct67 Antoni hagué complits tots sos dies, besà sos frares en la bocha e, de 

continent, reté la ànima a nostre Senyor. E açò fonch com hagué viscut CV68 anys e, 

lavors, regnava Costantí emperador, en l’any de la incarnació CCCXL. 

                                                 
1 Anthonius: Nthonius I1 (falta la caplletra) 
2 sanct: sant I2 

3 sanct: sant I2 
4 Sanct: Sant I2 
5 SANCT: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 maestria: mestria I2 
12 sàpias: sapies I2 
13 sanct: sant I2 
14 spirit: sperit I2 
15 sanct: sant I2 
16 car: ratllat a mà (entre línies a mà: mas) I2  
17 sanct: sant I2 
18 fonch: fonc I2 
19 fonch: fonc I2 
20 sanct: sant I2 

21 sanct: sant I2 
22 sanct: sant I2 
23 II: dues I2 
24 sanct: sant I2 
25 matexs: mateixs I2 
26 sanct: sant I2 
27 sanct: sant I2 
28 sanct: sant I2 
29 fonch: fonc I2 
30 sanct: sant I2 
31 sanct: sant I2 
32 sanct: sant I2 
33 és: est I2 
34 religiosos: religios I1 

35 sanct: sant I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanct: sant I2 
38 aquest sanct: aquell sant I2 
39 he / he: corregit a mà a un costat has / has I2. Al marge, escrit a mà: «E lo [sant A]nthoni [?] es que[...]ons 

frar[...] tats». 

40 sanct: sant I2 
41 saber: saber saber I1 

42 sanct: sant I2 
43 sanct: sant I2 
44 levava: leva I2 
45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
47 sanct: sant I2 
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48 semblant: semblants I2 (la -s està afegida a má) 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 baptistiri: baptisteri I2 
52 hom: om. I2 
53 los: les I1 

54 sanct: sant I2 
55 desliurament: ratllat a mà (corregit a mà damunt: molt prest) I2 
56 terra: terta I1 

57 sanct: sant I2 
58 Com: E com I2 
59 sanct: sant I2 
60 <e> sanct: sant I2 
61 haveu: haven I2 
62 axò: aço I2 
63 sanct: sant I2 
64 E: afegit a mà al marge digueren I2 
65 sanct: sant I2 
66 sanct: sant I2 
67 sanct: sant I2 
68 CV: cent e cinch I2 
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[XXVI] LA VIDA DE SANCT1 JOHAN ALMOYNERa 

ohan Almoyner fonch patriarcha de Alexandria e, axí com ell stava una nit en oració, 

ell véu una donzella molt bella qui2 li stava davant ab corona d’oliver en son cap, de 

què fonch ell molt spantat. E demanà-li qui era e ella respòs: «Yo só Misericòrdia, qui3 

partesch del Fill de Déu, e tu reb a mi per sposa e hauràs molt de bé». Per què sanct 5 

Johan4 entés que per l’olivera significava misericòrdia e, d’aquell dia avant, ell fonch 

miseri[LVa]cordiós, per què fonch almoyner. Com ell cridava los pobres sos senyors, 

<e> sanct5 Johan cridà los seus servidors e dix-los: «Anau per tota la ciutat e scriviu-me 

los meus senyors, aquells que vosaltres nomenau freturosos e mendicants, car aquells 

yo prech e dich6 que són senyors e ajudadors, car aquells, verament, poden a nosaltres 10 

donar lo regne celestial». E, axí com ell volia los hòmens convidar,b ell los comptà 

que·ls pobres staven un dia al sol, que s’escalfaven, e dien entre si quals eren bons 

merceners ne quals no, per què loaven los bons e blasfemaven los mals.  

Era un tender qui havia nom Pere e era molt rich hom e poderós, mas no era 

misericordiós als pobres, abans tots aquells qui venien a la sua casa ne gitava ab7 molt 15 

gran indignació. On, com tots los pobres se clamassen d’ell, un de aquells dix: «Què·m 

voleu vosaltres dar si yo aport almoyna de la sua casa?». E tots digueren que li darien 

certa cosa si u fahia. Per què ell se n’anà a la casa del rich hom e demanà que li fos feta 

almoyna e, axí com lo rich hom lo véu, no trobà pedra ab què·l ferís, pres [LVb] un pa 

de la taula e ferí’l-ne molt cruelment. E lo pobre pres lo pa e anà-sse’n a sos 20 

companyons e dix-los que ell havia rebut aquell pa de la mà del rich hom. Aprés pochs 

dies, lo rich hom fonch8 malalt, que vench al punt de la mort, e véu que era al juý de 

Déu vengut e que li staven davant hòmens negres qui pesaven los seus mals e véu aquí 

star hòmens blanchs molts trists per ço com no havien què pesar. E un de aquells dix: 

«Nosaltres no havem què pugam metre en la balança sinó un pa de segual que havia 25 

donat forsadament a Jesuchrist». E portaren-lo e posaren-lo en la balança e pesà tant 

com l’altra part, per què digueren a ell que ajustàs alguna cosa ab aquell pa, si no, que 

aquells hòmens negres lo pendrien. E, com se fou despertat lo rich hom, ell dix a 

l’apòstol:9c «Veges quant m’à profitat lo pa que yo·t gití per ira. Quant més deu profitar 

en aquells qui de grat lo donen e totes ses coses a Déu!».  30 

E, com un dia ell anàs molt ben vestit per una carrera, un home qui era scapat de 

naufragi li demanà de què·s pogués cobrir, per què, de continent, se despullà ses 

                                                 
a La vida de sant Joan almoiner apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 
Basili, que no arreplega FS, i davant de la Conversió de Sant Pau. Data de celebració: 23 de gener a 
Occident. Sant Joan Almoiner (segle VI-VII) fou patriarca d’Alexandria cap al 610, lluità contra el 
monofisisme. La difusió del seu culte es deu a la LA.  
b ‘Convidar a fer almoynes’ («elemosinam invitare», LA 27, 12) 
c No té cap sentit parlar de l’apòstol: I2 substitueix per pobre en referència a qui havia maltractat amb el pa; 
en LA és una reflexió del protagonista de la història («Euigilans autem et liberatus dicebat: “Pape! Si una 
siligo quam per furorem iactaui ita profuit, quanto magis omnia sua  indigentibus elargiri”» LA 27, 26-27). 

J 
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vestidures e donà-les-li. E, com aquell les hagué preses, a cap de una stona, li vengué 

davant e véu que no tenia aquel vestiment, mas lo tenia un altre, de què fonch10 molt 

irat e no volgué menjar e dix: «E, com és açò que lo pobre no haurà memòria de mi pus 35 

que les vestidures no té?». Enaprés lo rich hom se posà a dormir e en somnis véu un 

hom pus resplandent que·l sol e portava sobre lo seu cap una creu e portava los seus 

vestiments que havia donats al pobre, lo qual li dix: «Per què t’és greu, Pere, ne per què 

plores com veus res sobre mi que sia stat teu?». E ell respòs: «Hoc, Senyor». E 

Jhesuchrist li dix: [LVc] «Yo só vestit, pus que al meu pobre ho has dat per mi, e yo faç a 40 

tu gràcies e a la tua bona voluntat per ço com yo havia fret e tu·m cobrist». E, axí, lo 

rich hom se despertà e començà los freturosos a beneyr e a dir: «Senyor, plàcia’t que yo 

no muyra fins que yo sia fet un de aquells de la tua companya».11 Per què donà tot 

quant havia als pobres. 

Dix a un seu notari, qui havia nom Sàrcio, en secret e, si·l ne descobria, que ell lo 45 

vendria als barbres: «Ves en la ciutat e ven-me als chrestians e lo preu dóna-u als 

pobres». On, com aquell no u volgués fer, dix-li: «Yo·t dich que, si no ho fas, yo·t 

vendre als barbres». Per què lo notari lo menà a un argenter axí com era vestit de molt 

sotils vestidures e, axí com a catiu, vené’l per XXX morabatins e donà’ls tots a pobres. E, 

axí, lo rich hom, qui solia ésser franch, fonch12 fet catiu e era ferit moltes vegades per 50 

los altres servents e cridaven-lo orat, mas nostre Senyor li apparech moltes de13 

vegades, que li mostrava los vestiments e les altres coses que havia donades per amor 

d’ell, per què axí lo salvà. Emperò, com l’emperador e tots los seus vehins fossen 

dolents del perdiment de tan gran baró, alguns hòmens vengueren en Costantinoble 

per visitar los lochs sancts e foren convidats a dinar per l’argenter, senyor del rich hom, 55 

e parlaren entre ells: «Molt és semblant aquest hom a Pere, nostre vehí». E, axí 

guardant-lo, dix la un d’aquells: «Aquest és verament, levar-m’i-he e acompanyar-l’é». 

E, com en Pere ho véu, començà de fugir amagadament e fonch14 a la porta de la casa 

per fugir defora e féu sos senyals al porter de la porta, qui era mut e sort, que li obrís e 

aquell cobrà tantost lo parlar e dix: «Yo t’obriré a tu». Tor[LVd]nà dedins la casa e, com 60 

aquells de l’alberch oïren tal maravella, stigueren tots espantats e demanaren què s’era 

fet en Pere. E lo porter dix: «Exit s’ich és e és fugit e sapiau que ell és servent de Déu, 

que yo u he conegut, que, com ell dix a mi “obre”, encontinent li exí una gran flama de 

foch de la bocha axí que la mia bocha e les mies orelles foren ubertes e tornades en sa 

virtut e cobrí l’oyr e lo parlar». E, axí com tots lo cercaven, no·l pogueren trobar, mas 65 

tots aquells d’aquella casa feren penitència per ço com tal home fahia penitència. 

Era un homea qui havia nom Vidal e volgué assajar sanct Johan si·l poria enganar 

ab ses paraules ne si·l poria leugerament inclinar a scàndel, per què·l féu entrar en una 

ciutat de la qual sanct15 Johan scriví totes les males dones e, anant per les cases de 

cascuna, dient: «Prech-te que·m dóns un do: que tu aquesta nit no jagues ab home». E 70 

en lo rachó de un carrer de aquelles males dones tota la nit ell stigué en oració [e] 
                                                 
a «Monachus quidam nomine Vitalius» (LA 27, 61). En LA es tracta, doncs, d’un monjo. 



 181

pregà16 Déu per aquelles qui aquí staven. E, quant fonch17 dia, ell se n’anà e hagué 

pregades les males dones que no·n diguessen res a negú, emperò la una d’aquelles 

manifestà la sua vida, per què, tantost, per oració de sanct Johan, lo dimoni la pres e les 

altres dien-li: «Déu t’à donat mèrit per ço com descobrist lo sanct baró com entrava a 75 

nosaltres». E, com vench al vespre, en Vidal damunt dit dix a tots: «Yo vull anar un 

poch per ço com tal dona me espera». E, axí com molts lo reptaven, ell los respòs: «No 

só yo aytal com vosaltres sou? O a Déu tan solament iran los monges?a Yo veig que 

també són hòmens com vosaltres». E un de aquells li respòs: «Pren, donchs, muller 

[LVIa] qui sia blancha e munda18 e leixa l’àbit per ço que no metes los altres en scàndel». 80 

Per què, de continent, en Vidal se levà depeus e dix que era molt irat e que no·ls crehia 

de res e dix: «Levau-vos davant mi! Si ell vol ésser scarnit, sieu, e don del front a la 

paret si·s vol. Vosaltres, monges, sou jutges sobre mi stablits? E en Johan retrà raó per 

mi e per ell».b Per què sant Johan, quant se degué morir, pregà nostre Senyor que, aprés 

la sua mort, revelàs a les gents qui scarnien la sua obra per ço que no fos scandalizat 85 

que açò que fahia a les àvols dones que fos corrupció de son cors, mas que u fahia per 

elles19 a convertir e tolre de peccat. Emperò, ell fent les dites coses, convertí moltes 

dones a Déu e les constituí en un monestir. 

Un matí que sanct Johanc volgué entrar en una casa d’aquelles àvols dones, un 

home l’encontrà, qui·n volia jaure ab una, e donà-li una bocinada e dix-li: «Encara no 90 

t’esmenes, home malvat, de les tues legeses». E sanct Johan pres-ho en paciència e dix: 

«Sàpies que aytal galtada com m’as donada rebràs en cara sí que tota Alexandria ne 

parlarà». E, a poch de temps, lo diable, en forma de home, li donà una galtada e dix-li: 

«Aquest és lo guardó de la galtada que donist a sanct20 Johan Almoyner». E, tantost, lo 

dimoni entrà-li dintre lo cors e treballava’l tant forment que totes les gents de la ciutat 95 

s’i ajustaven. E, despuys, aquell hom se penedí e, per oració del sanct baró, fonch21 

desliure de tot lo mal. E, quant sanct22 Johan s’aprohismas a la fi,d lexà una scriptura 

qui dehia: «No vullau abans de temps jutjar, que les dones qui·s peniden de açò que 

mal fan, totes, glorifiquen23 Déu». 

Vench un pobre vestit a manera de pelegrí a sanct Johan e demanà-li almoyna, 100 

[LVIb] per què ell cridà al seu majordom e dix-li: «Dóna a aquell pobre VI diners». E, 

com lo pelegrí los hagué presos, ell se n’anà e mudà sos vestiments e tornà de cap a 

sanct24 Johan, demanà-li25 que li donàs per amor de Déu, per què sanct26 Johan manà al 

seu majordom que li donàs VI morabatins. E, com los li hagué donats, lo pobre se n’anà. 

E lo majordom dix a sanct Johan: «Senyor, aquest hom, per mudar de sos vestiments, 105 

                                                 
a ‘Enutgen’: «aut monachis solum iratus est deus?» (LA 27, 72). És a dir: ‘O només està enutjat Déu dels 
monges?’ 
b Traducció deficient: «Vere non audiam uos, ite a me! Qui uult scandalizari scandalizetur et det de fronte 
in parietem. Numquid iudices constituti estis super me a deo? Ite et de uobis curam habete, uos pro me 
non reddetis rationem» (LA 27, 77-80). És a dir: ‘Lleveu-vos de davant meu! Si ell vol escandalitzar-se, 
endavant! Us heu constituït com els meus jutges? Johan ens justificarà a tots dos’. 
c LA es refereix a Vidal no a sant Joan. 
d LA continua parlant de Vidal. 



 182

ha presa dues vegades almoyna». E sanct27 Johan féu semblant que no ho sabés. E la 

terça vegada vench aquell pobre mateix davant sanct28 Johan ab d’altres vestits e 

demanà-li almoyna. E manà a son majordom li donàs XII morabatins e dix: «Per 

ventura aquest és lo meu Senyor Jesucrist, que·m29 vol assajar si poria més pendre que 

yo no li poria dar». 110 

Una vegada, axí com en30 Pannioa volia dar una quantitat de béns a l’Església en 

coses no degudes e com sanct31 Johan no lo y volgués consentir per ço com no u volia 

dar a pobres, mas en alguns vils lochs, en32 Pannio, coneixenet son defalliment, vench 

davant sanct33 Johan plorant e demanà-li perdó. 

Axí com un nebot de sanct34 Johan se barallava ab un taverner, lo taverner li dix 115 

gran injúria, per què ell molt se clamà al patriarcha. E sanct Johan, plorant molt 

fortment, respòs-li: «E com t’à gosat ell res dir ne la sua bocha obrir contra tu? Lexa’l 

star, fill, no t’haja que fer de les sues paraules e creu a la mia pobresa, car sàpies que yo 

li faré huy tal cosa que tota Alexandria ne parlarà». E, com lo nebot ho hoý, fonch35 

molt alegre e consolat, car se pensà que ell lo venjàs. E, quant sanct36 Johan véu que·l 120 

nebot era aconortat de la sua tristor, ell li besà los peus e dix: «O, nebot meu! Stà en la 

mia humilitat, axí que pugues [LVIc] sofferir que altre37 t’aja batut e que·t fassen ontes e, 

axí, yo conexeré que tu es mon nebot, car parentiu no·s coneix tan solament per carn ne 

per sanch, ans ho fa per virtut de coratge». Per què sanct38 Johan tramés tantost per 

aquell home e affranquí-lo de tot cens e de tot tribut, per què les gents ne foren molt 125 

maravellades com ho saberen, axí que lo poble cregué que era veritat ço que sanct39 

Johan havia dit,40 ço és, que li faria tal cosa que tota Alexandria ne parlaria. 

A sanct41 Johan digueren que costuma era de l’emperador que, tantost com era 

coronat, que los maestres42 fahien-li moniment e prenien pecetes de marbre de diverses 

colors e dehien-li de qual color volia que·l seu sepulcre fos fet. E l’emperador 130 

manave’ls fer tal moniment com li plahia e que no fos en tota la sua vida acabat, fins a 

la sua mort. Encara, era ordenat que altres hòmens venien a ell e, ab molt gran honor 

cantant, deien:43 «Lo teu moniment no és acabat, mana que sia acabat per ço com no 

sabs en qual hora vendrà a tu la mort». 

Era un rich hom qui véu sanct44 Johan mal vestit per ço com los seus vestiments 135 

havia donats a pobres e comprà un preciós cobertor, lo qual donà a sanct45 Johan. E, 

com lo’s posàs damunt una nit, de tota aquella nit no pogué dormir e pensà’s que del 

preu d’aquell serien CCC pobres vestits. E tota la nit plorà e dehia: «O, catiu! Quants 

pobres són que anit no han menjat e quants ne stan a la plaça tots mullats a la pluja e 

quants aquí tremolen les dents per fret? E tu, ab les tues dents, devores los bons e grans 140 

peixos e jaus en aquest blan tàlem sots nobles cobertós. E ja és stada hora que lo humil 

Johan no havia aytals vestirs». E, com lo jorn fonch46 clar, ell féu vendre lo [LVId] 

cobertor e donà lo preu a pobres. E, com lo rich hom qui lo y havia dat ho oí dir, 

                                                 
a Error de traducció del mot patricius (‘patrici’), que interpreta com un antropònim (LA 27, 108). 
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comprà’l altra vegada e donà’l a sanct47 Johan e pregà’l que no·l venés e que·l tengués 

per la sua amor en son lit. E sanct48 Johan, com l’agué rebut, manà’l vendre e lo preu 145 

manà donar a pobres. E lo rich hom, quant ho sabé, tornà’l comprar altra vegada e 

envià’l a sanct49 Johan e dix entre si mateix: «Yo veuré qui defallirà, yo comprant e 

sanct50 Johan venent». Per què sanct Johan dix: «Yo poria en tal manera los richs 

hòmens despullar ab intenció que yo ho donàs als pobres e no faria peccat. E fas dos 

guanys en açò: que·l rich hom qui açò fa salva la sua ànima; l’altre mèrit és com de 150 

aquells pobres haurà mèrit e guardó en paradís».  

Axí com sanct51 Johan volia un hom induir que fes almoynes, ell li parlà molt de 

sant Sarapion, on, com ell donàs lo seu mantell a un cavaller pobre qui havia fret, ab la 

sua gonella, ell se gità despuys al sòl e dix-li un hom: «Abat, [qui]52 t’à axí despullat?».a 

Altra vegada ell véu un pobre tot nuu, per què sanct53 Johan vené lo Evangelister e 155 

donà lo preu a aquell pobre. E lo pobre demanà-li en qual loch trobaria açò scrit en lo 

Evangelister e sanct54 Johan li dix: «Lo Evangeli per aytals paraules mana e diu: “Ven tot 

quant has e dona-u als pobres”.b Donchs, guarda que Jesucrist ell mateix leixa55 vendre 

per nosaltres». 

Així com un hom demanà almoyna a sanct56 Johan, ell li manà donar V diners e, 160 

com l’ome ne fos indignat per ço com major almoyna no li havia donada, de continent, 

lo pobre li dix moltes injúries e féu-li ontes e fàstigs en mig de la cara. E, com lo 

companyó de sanct57 Johan ho véu, volgué ferir lo pobre, mas sant Johan lo y vedà 

dient: «O, frare amich! [LVIIa] Sosteniu e sofferiu de dir e de fer a mi pesars58 que yo he 

bé LX anys e dins aquests anys só blasfemat per les mies obres e no port sobre mi una 165 

sola onta». 

Fonch59 un home jove qui robà e forçà una sancta monja, per què los capellans lo 

menaren davant sanct60 Johan e digueren-li que aquell era scomunicat per ço com havia 

fetes perdre dues ànimes, la sua e aquella de la monja. Per què sanct61 Johan los ne 

représ e dix: «No·s deu axí fer, fills. Jo us mostraré que vosaltres féu dos peccats per ço 170 

com vosaltres féu contra lo manament de Déu, qui dix: “No vullau jutjar e no sereu 

jutjats”;c per la segona raó peccau, car no sabeu si fins al dia de huy peccà e que no se’n 

penida». 

Moltes vegades s’esdevench que, axí com sanct62 Johan stava en oració, dehia en 

si mateix: «O, tu, bon Jesuchrist, yo scampant e tu administrant vejam qual vençrà!». 175 

                                                 
a L’exemple que protagonitza Serapió apareix abreujat i sense el final: després de donar totes les robes, es 
queda tot nu i amb l’Evangeli a la mà; aleshores, li pregunten qui l’ha despullat i ell respon mostrant 
l’Evangeli «Aquest m’ha despullat». («Volens homines ad elemosinam prouocare, narrare consueuit de 
sancto Serapione quod cum amictum suum pauperi tribuisset et alteri obuians qui frigus patiebatur 
tunicam similiter tribuisset et euangelium tenen nudus sederet, interrogauit eum quidam dicens: “Abba, 
quis te expoliauit?”. Et demostrans euangelium ait: “Iste me expoliauit”» LA 27, 136-138). 
b Mt 19, 21; Mc 10, 21; Lc 18, 22 
c Mt 7, 1. 
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E, axí com sant Johan fonch63 constret fortment per febre, dix: «Gràcies fas a tu, 

Senyor, per ço com has obeïda la mia oració e confessió dementre que yo pregava la 

tua bonesa que no fos trobat en la mia mort sinó una petita cosa e aquella matexa sia 

donada als pobres». E, quant ell fonch64 mort, lo seu cors fonch posat en un vas en lo 

qual jahien dos bisbes e, de continent, los cossos d’aquells reteren e donaren bona odor 180 

e feren loch en lo vas per si mateix a sanct65 Johan. 

Abans que sant Johan morís per alguns dies, com una fembra fes un gran peccat, 

a negú no·l volgués confessar. Sanct66 Johan li dix que ella, almenys, lo fes escriure e 

que·l li aportàs sagellat e que ell pregaria Déu per ella, per què la dóna scriví aquel 

peccat e, clos e sagellat, envià’l a sanct67 Johan. Enaprés pochs dies, sanct68 Johan 185 

fonch69 malalt e reposà’s en nostre Senyor. E, com la dona oí dir que sanct70 Johan 

[LVIIb] era mort, pensà’s que fos diffamada e scarnida pensant que l’scrit fos vengut en 

mà d’algun hom e que·l legís, per què ella se n’anà al vas de sant Johan e aquí ella plorà 

e cridà, dient: «Ay, mesquina! Què faràs que tu cuydaves la tua confessió squivar e ara 

es scarnida?». On, com ella ploràs molt agrament pregant sanct71 Johan que li 190 

demostràs on havia jaquit lo seu scrit, sant Johan li apparegué vestit axí com a bisbe e 

dix a la dona: «Per qual raó me treballas tant fort a mi e aquests barons qui ab mi són e 

no·m lexes reposar? Vet totes les nostres stoles, qui són totes mullades de les tues 

làgremes». Enaprés, ell li donà son scrit tancat e sagellat, axí com d’abans era, e li dix: 

«Dóna, vet aquí ton scrit e obre’l». E la dóna obrí l’escrit e trobà delit lo peccat, per què 195 

ella·n féu gràcies a Déu e a sanct72 Johan e, aprés, se n’entrà en lo vas ab los altres 

bisbes. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 qui: que I2 
3 qui: que I2 
4 sanct Johan: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 prech e dich: crec e dic I2 (predico LA 27, 10) 
7 ab: a I2 
8 fonch: fonc I2 
9 apòstol: pobre I2 
10 fonch: fonc I2 
11 companya: companyia I2 
12 fonch: fonc I2 
13 de: om. I2 
14 fonch: fonc I2 

15 sanct: sant I2 
16 pregà: e prega I2 
17 fonch: fonc I2 
18 munda: muda I2 

19 elles: ells I1 

20 sanct: sant I2 

21 fonch: fonc I2 
22 sanct: sant I2 
23 glorifiquen: glorifiqueu I1 

24 sanct: sant I2 
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25 demanà-li: e demana li I2 
26 sanct: sant I2 
27 sanct: sant I2 
28 sanct: sant I2 
29 que·m: quen I1 

30 en: om. I2 

31 sanct: sant I2 
32 en: om. I2 
33 sanct: sant I2 
34 sanct: sant I2 
35 fonch: fonc I2 
36 sanct: sant I2 
37 altre: altri I2 
38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 
40 havia dit: dix I2 
41 sanct: sant I2 
42 maestres: mestre I2 
43 deien: dient I1 
44 sanct: sant I2 
45 sanct: sant I2 
46 fonch: fonc I2 
47 sanct: sant I2 
48 sanct: sant I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 [qui]: qui I2 

53 sanct: sant I2 

54 sanct: sant I2 
55 leixa: leixas I2 
56 sanct: sant I2 
57 sanct: sant I2 
58 pesars: pesar I2 
59 Fonch: Fonc I2 
60 sanct: sant I2 
61 sanct: sant I2 
62 sanct: sant I2 
63 fonch: fonc I2 
64 fonch: fonc I2 
65 sanct: sant I2 
66 Sanct: sant I2 
67 sanct: sant I2 
68 sanct: sant I2 
69 fonch: fonc I2 
70 sanct: sant I2 
71 sanct: sant I2 
72 sanct: sant I2 
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[XXVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT FABIÀa 

Fabianus és dit axí com a ‘hom qui fabrica, sobirà, bona ventura’b ço és, que la guanya a 

si. E açò és per tres maneres de dret, ço és a saber: per dret de desijament1 e de compra 

e de cambiament. 

LA VIDA DE SANCT2 FABIÀ PAPA 5 

abianus fonch3 ciutadà de Roma e, com lo papa fonch mort, lo poble s’ajustà per 

fer altre papa e sant Fabià vench aquí per saber quin ordenament volien fer. E una 

coloma molt blanca devallà e posà’s sobre lo seu cap e, com tot lo poble se’n 

maravellàs, de continent, van-lo elegir papa. Recompta Domicianus, qui fonch4 també 

papa, que sanct5 Fabià tramés set dia[LVIIc]ques per les províncies del món e manà que 10 

set sotsdiaques anassen ab ells, que scrivissen les vides e les passions dels màrtyrs. 

Encara, diu sanct6 Aymon que sanct7 Fabià contrastà a Felip, l’emperador,c que no fos 

en neguna vigília de Pasca dins la sglésia ne combregàs ne oís l’offici fins hagués fet 

complir a tots aquells qui eren scomunicats e gitàs fora del benefici de la Sglésia ço per 

què eren scomunicats e que complissen lur penitència. 15 

Sanct8 Fabià sofferí passió en l’any de la incarnació CCLIII e fonch coronat per 

martyri per perdiment del cap. 

                                                 
1 desijament: sijament I1 

2 SANCT: sant I2 
3 fonch: fonc I2 
4 fonch: fonc I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 

8 sanct: sant I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 20 de gener. Sant Fabià fou papa del 236 al 250 i una de les primeres víctimes de 
l’emperador Deci. Es representa amb les insígnies papals i acompanyat d’una coloma, a vegades amb una 
espasa com a símbol del martiri 
b Traducció deficient: «fabricans beatitudinem supernam» (LA 22, 1). 
c Filip l’Àrab, emperador romà del 244 al 249. 

F 



 188

                                                                                                                                               
 



 189 

[XXVIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 SEBASTIÀa 

Sebastià és dit a sequens et beatitudo et astym,2 que és ‘ciutat’, et ana, que és ‘cosa 
sobirana’, axí com hom qui segueix bonaventura de la ciutat de paradís, ço és, que la 
posseix e que l’à guanyada. E açò per mèrit de loguer, segons que diu sanct Agustí, car, 
per pobreses, posseeix lo regne del cel; e, per dolor que sofferí, ha·gut3 goig; per treball, 5 
ha·gut4 glòria; per mort qui li fonch5 [LVIId] donada, ha·gut6 vida. O en altra manera 
Sebastià és dit a basto, car Christ és dit cavaller, cavall és dit Sglésia, Sebastià és dit bast 
o sella,7 la qual, mitjançant8 Christ, cavalca en la Sglésia e obtench victòria de molts 
màrtyrs. Encara, Sebastià vol tant dir axí com a ‘cosa vallada o encircuïda’: vallat fonch 
de sagetes, axí com l’ariçò és encircuït d’espines; fonch encara recercuït, car tots los 10 
màrtyrs encircuhia e·ls confortava.  

LA VIDA DE SANCT9 SEBASTIÀ 

ebastià10 fonch chrestià e fonch natural de la ciutat de Narbona e ciutadà 
mediolanus.11b Tant gran amor li havia en Dioclecià e en Maximià emperadorsc que·l 

principat de la primera companya12 que portaven per star davant ells li era comanat. 15 
Sanct Sebastià portava mantell cavalleril per amor d’açò que les ànimes dels chrestians 
defallents confortàs.  

Com sanct13 Marcel·lià e sanct14 March, qui eren frares beçons, volguessen 
degollar les gents malvades com crehien la fe de Jesucrist, vengueren lurs parents e 
volien-los [LXXVIIIa]15 desviar de son bon prepòsit. E vengué la mare tirant-se los cabells 20 
e squinsant ses16 vestidures e mostrava les sues mamelles e dehia’ls: «O, fills molt 
dolsos! Molt gran misèria e gran plor me encircueix, car veig venir vosaltres de bon 
grat a la mort; car, si los enemichs vos tolien a mi per mig de la batalla, los seguiria; si 
la cort judicial vos enclohia, yo morria abans que no trencàs lo carçre. Molt novella 
manera és aquesta de partir o d’òmens matar en la qual és pregat lo degollador17 que 25 
fira, vida és desijada e que paresca,18 mort és pregada que venga. Novell plor és 
aquesta novella misèria en la qual la joventut dels fills és perduda per grat e la vellesa 
dels pares e de les mares, molt mesquina, és constreta que viva».19 Mentre20 la mare 
dehia aquestes coses, lo pare, molt vell, hi és amenat per les21 mans de sos servents e 
havia lo cap ensutzat de pols e cridava ab grans veus e dix:22 «Yo, quina salutació puch 30 
dir a mos fills qui van de grat a la mort? Car ells eren les mies coses que yo havia 
apparellades a la mia mort e de la mia sepultura e alegrament de la mia vellesa e lum 
del meu cors. Digau-me, per què amau axí la mia mort ne la vostra? O, senyors, pobles, 

                                                
a Data de celebració: 20 de gener. Sant Sebastià (s. III-IV) és un dels sants més venerats amb un suplici que 
reuneix les característiques tradicionals i prototípiques del martiri cristià. Es representa normalment com 
un jove (encara que, primarament, apareixia com un vell) nugat a un arbre traspassat per fletxes. 
b Pertanyent a Milà. 
c Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 
del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 

S 



 190 

plorau ab mi e pregau a mos fills que no muyren a tal mort! O, ulls meus, defalliu, que 
no vejau los meus fills morir a mala mort!». Enaprés, vengueren les mullers dels jóvens 35 
aportant los seus fills davant ells e cridaren fortment dient: «O, marits nostres,23 qui 
seran24 senyors d’aquests nostres fills?25 Qui departirà les nostres riqueses?26 O, quant 
són durs los vostres cors e sens merçè com menyspreau los parents e los amichs e les 
mullers e denegau los fills que haveu engenrats e us liurau de grat als bochins,27 que us 
maten!».  40 

[LXXVIIIb] E, com los jóvens hoÿren aquests plors, los seus coratges s’afflaquiren, 
per què sant Sebastià, qui era aquí, en mig de tots, se levà e dix: «O, cavallers de 
Jesuchrist molt forts, no vullau perdre la corona perdurable per mesquins 
amonestaments ne per vanes paraules!». E dix als parents de aquests: «Barons, no·ls 
vullau tentar ne vedar lo viatge que han començat, que no·s partiran de vosaltres, 45 
abans vos van apparellar cases resplandents en què estigau per tostemps. Car aquest 
món és mesquí e de pocha durada e enganador en aquells qui en ell se fien ne han 
sperança, que tots ne van scarnits, car provada és la vida temporal e és aquesta molt 
enganosa e resembla al ladre qui tol e a hom felló qui s’umple en sa ira e al mentidor 
qui engana e mana fer peccats. Car la persecució que sofferim en aquest món adés 50 
s’ençén e aquí mateix se departeix, adés creix e, adés, se refreda. Per ço, vostres 
coratges deuen ésser forts a martyri sofferir, que lo dimoni, com fonch nat, cuydà 
vènçer lo martyri e ell fonch vençut e, com turmenta, ell se sent turmentat e, com 
degolla, ell és mort e, com scarneix, ell és escarnit». 

Com sanct28 Sebastià prehicàs aquestes coses, la muller de Nicostrat, qui era en la 55 
casa on staven los sancts29 en presó, havia perduda la paraula e lançà’s als peus de 
sanct30 Sebastià e, ab senyals que li fahia, demanà-li perdó. E, lavors, sanct31 Sebastià 
dix-li: «Yo só servent de Jesuchrist e, si tu creus que les coses que yo he dites de la mia 
boca sien vertaderes e que Jesuchrist les hagués dites, tu seràs guarida». E, tantost, la 
dona obrí la boca e dix: «Beneÿt sia aquell senyor e propheta que tu dius e tots aquells 60 
qui creen en ell, car yo crech verament que les coses que tu dius són veres. E sàpies que 
yo he vist per cert un àngel [LXXVIIIc] alt al cel qui tenia un llibre davant, en lo qual 
eren scrites aquestes paraules que tu has dites». On, com en32 Nicostrat, qui era son 
marit, se posàs als peus de sanct33 Sebastià oint aquestes paraules e demanà-li perdó. E, 
tantost, foren solts los màrtyrs del carçre e digueren que negun temps no se n’irien n’és 65 
partirien de la victòria que havien començada.  

Tanta de34 virtut donà Déu a sanct35 Sebastià que, no tan solament convertí 
aquells II,36 abans convertí los parents d’aquell qui havia nom Tarquil·li e lur mare e 
molts d’altres a la fe de Jesuchrist, dels quals sanct Policastre batejà Tarquil·li, qui havia 
molt gran malaltia, e, tantost, ell fonch sanat. Lo pretor de Roma, qui havia molt gran 70 
malaltia, pregà Tarquil·li que li amenàs aquell qui li havia donada salut. E, com 
Policarpi prevere e sanct37 Sebastià venguessen al pretor, pregà’ls que li retessen sanitat 
e sanct38 Sebastià dix primerament que renegàs les ýdoles e que li donàs poder que les 
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pogués trencar e, axí, cobraria sanitat, al qual lo pretor dix que los seus servents fessen 
allò e no ell. E sanct39 Sebastià dix: «Los teus servents hauran por de trencar los seus 75 
déus e, si lo dimoni per aquesta occasió los nafrava, los no-fels dirien que per ço eren 
nafrats, com trencaren los seus déus». E axí que sanct40 Sebastià e sanct41 Policastre 
trencaren les ýdoles e anaren al pretor e veren-lo que encara no era guarit, per què ells 
foren molt maravellats e digueren-li: «Nosaltres no creem que tu hajes trencades totes 
les ýdoles, car, si ho haguesses, tu fores guarit e sanat e, si tu haguesses de tu lançada 80 
la infidelitat, tu fores munde de tot mal». E, lavors, ell demostrà42 en una cambra una 
ýdola en la qual ell [LXXVIIId] demostrava43 tota la sciència e pesava bé CC quintars e era 
de fin or, en la qual conexien les gents les coses qui eren esdevenidores, per què sanct44 
Sebastià li dix: «Atant longament com aquella cambra serà entegra, sàpies que no 
guarràs». Per què mana que tantost fos enderrocada. En Tiburci, fill del pretor, dix que 85 
ell no volia que tan noble cambra fos enderrocada fins que sabés si son pare guarria, 
emperò, si abans era enderrocada e no gauria, que sanct Sebastià e sanct Policastre 
fossen mesos en un forn calent e que aquí fossen cremats, la qual cosa ells atorgaren. E, 
tantost, la cambra fonch45 enderrocada,46 encontinent, l’àngel apparegué al pretor e dix-
li que Jesuchrist li havia retuda sanitat, per què lo pretor, tantost, se volgué levar a ell 90 
perquè li besàs los peus e l’àngel dix-li: «Axò no és digne de tu a fer fins que hajes 
rebut baptisme». Sí que en Tiburci e lo pretor batejaren-se amb mil CCCC persones de la 
sua companyia.  

E en Tiburci, aprés pochs dies, fonch alepidat47 e, puys, fonch48 posat sobre brases 
cremants, mas, ab la ajuda de nostre Senyor Jesuchrist, sanct49 Tiburci se levà de peus e 95 
féu lo senyal de la creu e, ab los peus nuus, anà sobre les brasses enceses e era-li 
semblant que anàs sobre belles roses e flors. Sí que lo pretor li dix: «Yo bé conech que·l 
Déu teu t’à mostrada la art dels encantadors». E sanct Tiburci respòs: «O, malestruch 
vilà, que tant sanct hom ne tant bo no fa per tu anomenar e no és digne que lo seu nom 
pos en la tua boca!». Adonchs, lo prefet fonch50 irat e manà que sanct51 Tiburci fos 100 
degollat e sanct Marcell52 e sanct53 March fossen mesos en un54 pal anestats,55 los56 quals 
axí cantaven com foren en lo pal e dehian: «O, frares, com és bo[LXXIXa]na cosa e alegra 
rebre martyri per lo nom de Jesuchrist!». E lo pretor dix: «O, malastruchs! Posau vostra 
follia e desliurau a vosaltres mateixs». E los sancts digueren: «Ja may negú de nosaltres 
hagué tan bons menjars, despuys que som nats havem sperat aquest menjar tan dolç e 105 
desijam hi star fins les ànimes sien exides de nostres cossos». Adonchs, lo pretor manà 
que fossen alansejats per los costats e, axí, finiren en57 son martyri. 

Aprés aquestes coses, lo pretor denuncià a l’emperador en Dioclecià que sant 
Sebastià era chrestià e l’emperador féu-lo’s venir davant e dix-li: «Bé saps tu, Sebastià, 
que lo més honrat hom de ma cort es stat tu e has amagada la mia salut, que no has 110 
colts ne sacrificats los meus déus e has haguda gran falsedat en ton cor, que has 
haguda a mi e als meus déus. Per què u has fet?». E sanct58 Sebastià dix: «Yo he colt 
Jesuchrist per la tua salut e per l’estament de l’imperi e per tostemps n’é pregat Déu, 
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qui és en lo cel». E, lavors, l’emperador manà que fos ligat en mig del Capitol59 e que 
fos alansejat per los cavallers, axí que l’umpliren en tal manera de sagetes que 115 
semblava ariçó, e cuydaren-se que fos mort. E, tantost, sanct60 Sebastià fonch61 desliurat 
d’aquells turments e stigué sobre les grases62 del palau e représ molt l’emperador 
d’aquells mals que fahia fer als chrestians. E l’emperador dix: «No es aquest Sebastià 
que havem fet huy asegetar?». E sant63 Sebastià respòs: «Per ço Déu m’à resuscitat, que 
yo vengués a tu e que·t reprengués dels mals que fas als servents de Jesuchrist». E, 120 
lavors, l’emperador manà que tant longament lo ferissen ab pals de fust fins que 
n’isqués64 l’espirit, e axí fonch65 fet. E lo seu cors fonch66 lançat en clavegueres 
d’albel[LXXIXb]lons per ço que·ls chrestians no l’onrassen axí com a màrtyr. Sanct67 
Sebastià apparegué a sancta Lúcia e revelà-li lo seu cors on era e manà-li que·l soterràs, 
e axí fonch fet. Sanct68 Sebastià finí en lo temps que regnava Maximià e Dioclecià69 125 
emperadors, en l’any de la incarnació CCLXXXVII. 

Recompta sanct70 Gregori en lo libre qui és dit Diologorum que una dona que no 
havia gayre temps volgué anar a visitar ab d’altres dones71 lo cors de sanct Sebastià. E, 
en la nit següent ab la qual ella devia anar lo sendemà,72 jagué ab son marit 
carnalment73 e, al matí, membra-li la prometença que havia feta74 e fonch-ne75 molt 130 
envergonyida. E, com fonch entrada en la sglésia, lo diable la pres e la treballà76 molt 
fortment e, lavors, lo prevere d’aquella sglésia pres lo pali de l’altar e posà’l-li desús e, 
tantost, lo diable se n’isqué,77 d’ella. E los parents e los amichs de la dona menaren-la 
als encantadors per tal que ells ab la sua art fessen fugir lo diable, que no li vengués, 
mas, tantost, per lo juý de Déu, li vengueren una legió de diables, qui foren VI mília VI 135 
cents LXVI, qui entraren en lo cors de la dona e treballaren-la fortment. E un sanct78 
hom, qui havia nom Fortunat, ab les pregàries, reté-li sanitat. 

Lig-se en les legendes dels godombarts79a que, en lo temps de Gombart, rey de 
Lombardia,b que80 tota aquella terra era plena de tan gran pestilència que a penes los 
uns als altres se podien soterrar ‒e aquesta pestilència majorment era en Roma e a 140 
Pabia‒. E, lavors, lo bon àngel visiblament apparegué a molts, qui encalçava lo dimoni, 
qui tenia un gran spant,81 e manà-li que fes una gran mortalitat e que pensàs de ferir e, 
tantes vegades com fa[LXXIXc]hia feriments en alguna casa, tants morts ne trahien. 
Adonchs, per revelació de Déu fonch82 demostrat a un sanct83 hom que aquesta 
pestilència no cessaria fins que en la ciutat de Pabia haguessen fet un altar de Sanct 145 
Sebastià, en la sglésia de Sanct84 Pere –e, tantost com l’altar fonch fet, la pestilència 
cessà– e les85 relíquies de sant Sebastià, qui eren en Roma, que fossen aportades aquí. 

Sanct86 Ambrosi en lo profaci diu axí: «Senyor Déu, lo noble sanct87 Sebastià, 
màrtyr per la confessió del teu nom,88 manifesta les tues meravelles, les quals tu acabist 

                                                
a ‘Longobards’ («longobardorum», LA 23, 105), individu d’un poble germànic que procedia de les terres 
del baix Elba i que s’establí a Itàlia en el segle VI. 
b Es refereix al Cunipert, rei dels llombarts, associat al tron del seu pare Pertari del 680 al 688 i, a partir 
d’aquest any fins al 700, rei en solitari. 
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en aquells qui han noblesa de virtuts, e dónes profit als nostres studis e dónes encara 150 
ajuda a aquells qui són ferms envers tu». 

                                                
1 SANCT: sant I2 

2 astym: estum I1 astym LA 163, 1 
3 ha·gut: hague I2 
4 ha·gut: hague repos per vituperis que li foren fets hague I2 (labore requiem, ignominia gloriam, morte uitam LA 23, 
2). Sembla un salt del mateix al mateix. 
5 fonch: fonc I2 
6 ha·gut: hague I2 
7 sella: stela I1 sella LA 162, 4 
8 mitjançant: mijançant I2 
9 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
10 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
11 mediolanus: de milan I2 
12 companya: companyia I2 
13 sanct: sant I2 

14 sanct: sant I2 
15 El f. LVIII apareix numerat com a LXXVIII, error que modifica la numeració posterior. 
16 ses: se les I2 
17 és pregat lo degollador: lo degollador es pregat I2 
18 paresca: peresca I2 
19 viva: visca I2 (corregit a mà viva) 
20 Mentre: Mentre que I2 
21 les: om. I2 
22 dix: deia I2 
23 nostres: om. I2 
24 seran: sera I2 
25 fills: fills e bens I2 
26 Qui departirà les nostres riqueses: om. I2 
27 bochins: bocins I2 (aquesta correcció és dubtosa perquè el so africat palatal mai es representa amb el dígraf 
ch). 
28 sanct: sant I2 
29 sancts: sants I2 
30 sanct: sant I2 
31 sanct: sant I2 
32 en: om. I2 
33 sanct: sant I2 
34 de: om. I2 

35 sanct: sant I2 
36 II: dos I2 
37 sanct: sant I2 

38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 demostrà: mostra I2 
43 demostrava: mostrava I2 
44 sanct: sant I2 
45 fonch: fonc I2 
46 enderrocada: endetrocada I1 

47 fonch alepidat: fonc alapidat I2 
48 fonch: fonc I2 
49 sanct: sant I2 
50 fonch: foch I1 

51 sanct: sant I2 
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52 sanct Marcell: sant marcelli I2 
53 sanct: sant I2 
54 un: nv I1 

55 anestats: anastats I2 
56 los: lo I1 

57 en: om. I2 
58 sanct: sant I2 
59 Capitol: capitoli I2 
60 sanct: sant I2 
61 fonch: fonc I2 
62 grases: graons I2 
63 sant: sanct I2 
64 n’isqués: hixques I2 
65 fonch: fonc I2 
66 fonch: fonc I2 
67 Sanct: Sant I2 
68 Sanct: Sant I2 
69 Maximià e Dioclecià: dioclecia e maximia I2 
70 sanct: sant I2 
71 a visitar ab d’altres dones: ab altres dones a visitar I2 
72 següent ab la qual ella devia anar lo sendemà: que ella lo sendema devia anar I2 

73 ab son marit carnalment: carnalment ab son marit I2 
74 que havia feta: om. I2 
75 fonch-ne: fonc ne I2 
76 treballà: turmenta I2 
77 se n’isqué: sen hixque I2 
78 sanct: sant I2 
79 godombarts: longobarts I2 
80 que: om. I2 

81 un gran spant: una gran spasa I2 (uenabulum LA 23, 106) 
82 fonch: fonc I2 
83 sanct: sant I2 
84 Sanct: sant I2 
85 les: que les sues I2 
86 Sanct: Sant I2 
87 sanct: sant I2 
88 nom: sant nom I2 
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[XXIX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 AGNÉSa 

Agnés és dita ab agna,2 car fonch humil e suau axí com anyella; o Agnés és dita ab agno,3 

que és nom grech e vol tant dir com ‘piadós’, car sancta4 Agnés fonch misericordiosa e 

piadosa. Agnés és dita ‘innocent’,b que conegué la via de veritat e, segons que diu 

sanct5 Agustí, veritat és contraposada a vanitat e a falsetat e a dubietat, e aquestes tres 5 

coses remogué sancta6 Agnés per la bona virtut que fonch en ella.  

LA VIDA DE SANCTA7 AGNÉS 

gnés fonch sàvia e fonch verge, segons que sanct8 Ambrosi ne fa testimoni, lo 

qual scriu la sua9 passió. Com sancta Agnés hagué complits XIII anys, perdé mort 

e trobà10 vida. Era jove de anys e vella en la pença: ja fos açò que fos jove de cors, ella 10 

era canuda en la pensa; ella era bella de cara, mas més bella era de fe.  

Com sancta11 Agnés venia de la scola, lo fill del pre[LXXIXd]tor se anamorà12 d’ella 

e promés-li moltes pedres precioses e riqueses si fahia matrimoni ab ell, al qual ella 

respòs: «O, nodriment de mort, parteix-te de mi, car yo tinch altre amador primer de 

tu!». E sancta13 Agnés començà a loar son spòs de V coses, les quals se pertanyen a 15 

l’spòs e a l’sposa: primerament de noblesa de linatge, de bellesa de cors e de bastiment 

de riqueses e fortalesa de rigor.c E dix al fill del pretor: «Aquest spòs és més noble que 

tu de linatge e, per dignitat del qual, sa mare és verge e lo pare jamay no hagué 

conexença de fembra, los àngels lo servexen, lo sol e la luna lo suppliquen, al qual 

riqueses no li defallen. Per la gran bellesa d’aquell, los morts cobren vida, los malalts 20 

són confortats per lo seu tocament, la amor del qual és castedat e lo seu ajustament és 

humilitat e virginitat». Aquestes V coses són posades en una autoritat que diu axí: «Lo 

linatge del qual és molt alt e lo poder molt fort e lo mirar molt bell e la amor suau e 

molt sobrepujant de tota gràcia». Enaprés, sancta Agnés posà V beneficis que·l seu spòs 

li [LXXXa] ha portats e dóna’n a les altres sposes, ço és a saber: cara sposa ab anell de fe 25 

e vest-les ab moltes maneres de virtuts, senyades per la sanch de la sua passió, ajusta-

les ab si ab ligam de amor e enriqueix per tresor de la glòria celestial. E sancta Agnés 

diu axí: «Jesucrist, lo meu spòs, ab lo seu anell m’à sposada, lo meu coll e la mia man 

dreta ha ornada de pedres precioses e ha’m vestida de cisclató14 texit ab or ab ornament 

de moltes maneres d’ornaments, ha posat senyal en la mia cara que no prenga altra 30 

amor sinó ell e, ab la sua sanch, ha’m enrogida la mia cara. Ja só yo scrita per los seus 

                                                 
a Data de celebració: 21 de gener. Santa Agnés (segle III-IV) es representa amb un anyell per la semblança 

entre el mot agnus i el de la santa. 
b Traducció errònia: «Vel Agnes ab agnoscendo» (LA 24, 3), és a dir, ‘reconéixer’. 
c En falta una, l’amor excel·lent: «a nobilitate generis, a decore pulchritudinis, a diuitiarum abundantia, a 

fortitudine et potentie efficacia et ab amoris excellentia» (LA 24, 11). 

A 
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costats d’abraçaments,a ja lo seu cors és ajustat ab lo meu e ha demostrat a mi tresor 

sens comparació e ha’m promés que·l me darà si persever en la sua amor».  

Lo jove foll, com hagué oïdes les paraules, lançà’s en lo lit e, per grans sospirs 

que lançava, los metges manifestaren que de amor era malalt. E lo pare del jove, com 35 

ho sabé, vench-se’n a la verge e promés-li dar semblants riqueses e majors que son fill 

no li havia promeses si atorgava fer matrimoni ab ell. E sancta Agnés affermà-li que 

açò que havia promés al primer spòs que per res no u trencaria. E lo prefet demanà-li 

qui era son spòs e ella dix: «Jesucrist, lo meu Senyor, salvador de tot lo món». Axí que 

lo pretor, ab blanes paraules, la pregà e, puys, ab menaçes la cuydava spantar. E sancta 40 

Agnés dix-li: «Fes lo que tu vols de mi, car ço que tu demanes jamés no u poràs 

acabar». E lo pretor li dix: «Una de aquestes coses elig: o que ab les altres verges faces 

sacrifici, o que vajes ab les putanes». E sancta Agnés respòs: «Ja no sacrificaré los teus 

déus ne seré ensutzada per altres legeses, car yo he guiador qui guarda lo meu [LXXXb] 

cors, ço és, l’àngel de Jhesuchrist, Senyor meu».  45 

E, lavors, lo pretor féu-la despullar e anar allà on les males dones staven, mas 

Jesuchrist li donà tan gran spessura de cabells de què era millor cuberta que dels 

vestiments. E, quant fonch entrada en aquell vil loch, l’àngel de Jesuchrist fonch aquí e 

féu resplandir tot aquell loch e apparellà-li una vestidura molt blanca. E lo fill del 

pretor ab molts altres jóvens anaren e entraren allà on ella stava e, com foren dedins, 50 

tots15 sgleyats, tornaren enrera; puys, entra-y tot sol lo fill del pretor per ella tocar e lo 

diable offegà’l. E, com lo pretor ho oí, fonch irat e dix a sancta Agnés qui havia mort 

son fill e ella respòs: «Aquell l’à mort, del qual ell no volia fer sa voluntat». E lo pretor 

dix-li:16 «Yo creuré que tu no l’as mort ab encantament si tu pots acabar ab lo teu Déu 

que torn viu». Per què sancta Agnés se posà en oració e, tantost, lo jove tornà viu e 55 

prehicà lo nom de Jesucrist públicament, per què los bisbes de les ýdoles mogueren 

gran batalla entre los hòmens, dient e cridant: «No stiga entre nosaltres aquesta 

encantadora metzinera qui fa mudar los coratjes dels hòmens e lunyar de nosaltres». E, 

com lo pretor véu aquest miracle, volgué-la traure d’aquell loch, mas no gosà per raó 

del poble. E, lavors, Vespesià emperadorb manà que sancta Agnés fos lançada en lo 60 

foch e, com fonch dins les flames, se pertiren17 en dues parts e cremaren lo poble. E, 

lavors, l’emperador li féu passar un coltell per la gola e, axí, lo seu spòs la consegrà 

molt resplandent a si per martiri. E lo seu cors fonch soterrat per los chrestians molt 

honradament. 

E na18 Merenciana, qui fonch nodrida19 d’una let ab sancta20 Agnés e era verge, ja 65 

fos açò que no era21 batejada, [LXXXc] mentre que stava prop lo sepulcre de sancta22 

Agnés, fonch lapidada per los gentils. E féu aquell dia tan gran terretrèmol e tan gran 

                                                 
a L’scrita del text català és una traducció d’una possible lliçó errònia de l’astricta del text llatí, encara que no 

sembla l’única lectura equivicada (castis > costats?): «Iam amplexibus eius castis astricta sum» (LA 24, 17); 

és a dir: ‘Ja em captivà amb les seues abraçades castes’. 
b Vespasià, emperador romà del 69 al 79. 
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lamp que jagueren molts spantats e na23 Merenciana fonch soterrada prop lo cors de 

sancta24 Agnés. E, al VIII25 dia, veren aquí gran multitud de vèrgens resplandents, entre 

les quals veren sancta26 Agnés e un àngel que li stava de prop, e dix sancta27 Agnés a 70 

aquells qui guarden28 lo seu sepulcre: «Guardau que no ploreu29 per mi, abans vos 

alegrau per ço com ab vèrgens stich e só en molt luent cadira assetiada».  

E na30 Constància, filla d’en Constantí,a havia mal de lebrosia e, com oí dir 

aquesta visió, anà-sse’n al sepulcre de sancta31 Agnés. E, axí com ella stava en oració, 

ella s’adormí e véu sancta32 Agnés, qui33 li dix: «Sàpies, Constància, que, si tu creus en 75 

Jesucrist, encontinent seràs guarida». E, com fonch despertada, trobà’s sana de tot e 

féu-se batejar e cregué en Jesucrist. 

Un prevere que havia nom Paulí stigué en la sglésia de Sancta34 Agnés e començà 

a ésser molt treballat per tentació de dona. E, com no se’n pogués abstenir, demanà 

licència al papa que prengués muller e, com lo papa pensàs en la bondat del clergue, 80 

dóna-li un anell en què era la ymage de Jesuchrist e dix-li: «Ves-te’n a la ymage de 

Sancta35 Agnés e digues-li que sia ta sposa». E, com lo prevere hi anàs, dix-li ço que·l 

papa li havia dit e, tantost, la ymage alargà lo dit, axí com a sposa, e, de continent que 

açò fonch fet, al capellà fugí tota la tentació que havia. Encara és huy l’anell en lo dit de 

la ymage.  85 

Lig-se, com la sglésia de Sancta36 Agnés caygués, lo papa dix a un capellà que li 

volia liurar una sposa, ço és, la sglésia de Sancta37 Agnés. 

D’aquesta verge diu sanct Ambròs que: «Vells e jóvens e infants ne canten, car no 

és negú més loador que aquell qui per los hòmens és loat. Ella38 hagué novella manera 

de mar[LXXXd]tyri de tot en tot, ja fos açò que ella era petita per edat, emperò ella era 90 

madura de seny. En la victòria fonch coronada en lo misteri de virtut e exemple, lo 

qual portava per virginitat. E no·s cuytà d’anar al tàlem de les núpcies en guisa que·s 

tardàs d’anar al loch del martyri, la qual verge sancta Agnés anà molt 

volenterosament». E pres martyri en lo temps de Constantí l’emperador, en l’any de 

nostre Senyor CCCXC.b 95 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 agna: aga I1 (agna LA 169, 1) 
3 agno: aga I1 (agno LA 169, 2) 
4 sancta: santa I2 
5 sanct: sant I2 
6 sancta: santa I2 
7 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 
8 sanct: sant I2 
9 la sua: la sua vida e I2 
10 trobà: cobra I2 

11 sancta: santa I2 

                                                 
a Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. 
b Error de transmissió: «anno domini CCCIX» (LA 24, 47) 



 198

                                                                                                                                               
12 anamorà: enamora I2 
13 sancta: santa I2 
14 cisclató: ciclade I2 

15 tots: tota I1 

16 dix-li: li dix I2 
17 pertiren: partiren I2 
18 na: om. I2 
19 nodrida: nudrida I2 
20 sancta: santa I2 
21 era: fos I2 
22 sancta: santa I2 
23 na: om. I2 
24 sancta: santa I2 
25 VIII: huyte I2 
26 sancta: santa I2 
27 sancta: santa I2 
28 guarden: guardaven I2 
29 ploreu: plorau I2 
30 na: om. I2 
31 sancta: santa I2 
32 sancta: santa I2 
33 qui: que I2 
34 Sancta: santa I2 
35 Sancta: santa I2 
36 Sancta: santa I2 
37 Sancta: santa I2 
38 D’aquesta verge diu sanct Ambròs que vells e jóvens e infants ne canten, car no és negú més loador que aquell qui 

per los hòmens és loat. Ella: Aquesta verge I2 
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[XXX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 VINCENTa 

Vincent és dit quasi ‘cremant vicis’; o Vincent és dit ‘vencent’ o ‘cremant’ o ‘tenent 

victòria’ per ço com2 ell cremà e consumà e destruí vicis per mortificament de carn e 

vençé los turments per gran fortalesa e per gran victòria que hagué del món per lo seu 

menyspreament. La sua vida scriví sanct3 Agustí, segons que alguns dien, e la compilà 5 

molt manifestament en versos.b 

LA VIDA DE SANCT4 VINCENT [LXXXIa] 

incent fonch de noble linatge, mas ja5 ell fonch més noble per fe e per religió. E 

fonch diaqua6 ordenat per sanct7 Valeri, qui li comanà tot son poder per ço com 

sanct Valeri havia la lengua impedida, car volia molt star en contemplació e en oració. 10 

Enaprés, ells foren per manament d’en8 Dacià pretorc aportats en València e mesos en 

presó e en9 Dacià féu manament que no·ls donassen a menjar. E, com en Dacià se 

pensàs que fossen morts, manà fer-los-se venir davant e, com los véu sans e molt 

alegres, fonch-ne molt irat e dix: «Què dius tu, Valeri, que sots lo nom de religió fas 

contra los manaments dels prínceps?». E, com sanct Valeri respongués suaument, sanct 15 

Vincent li dix: «Pare sanct, no li vulles com a hom temerós respondre, mas parla e crida 

en alt ab clara veu e, si vols, yo li respondré per tu». Per què sanct Valeri li dix: «Fill 

molt car, ja ha lonch temps passat que yo t’é comanada la cura de parlar e ara per la fe 

en la qual nós stam a tu coman que li respongues». E, tantost, sanct10 Vincent se girà a 

Dacià e li dix: «Fins açí les tues paraules en negar la fe han parlat, mas ara sàpies e 20 

conegues que la saviesa chrestiana te blasma molt e denega la tua audiència per ço com 

no parles sinó blasfèmies, negant lo coltivament de Déu».  

Per què, lavors, en11 Dacià, molt irat, manà que lo bisbe fos excellat e sanct12 

Vincent, axí com contumaci e presumptuós en ses paraules, qui era molt jove, per ço 

que·ls altres per exemple d’ell se spantassen, féu-lo ligar e metre en un pòstel e molt 25 

fortment lo féu stirar axí que totes les sues junctures eren desjunctades. E, com lo seu 

cors [LXXXIb] fos molt debilitat, en13 Dacià li dix: «Digues-me, Vincent, en qual loch 

trobes lo teu cors mesquí?». E sanct14 Vincent li dix quasi rient: «Sàpies, Dacià, que yo 

he aquell temps lo qual tostemps he desijat». E, lavors, lo pretor, molt irat, manà15 fer 

apparellar de moltes maneres de turments si no·l volia obeir e sanct Vincent li dix: «O, 30 

                                                 
a Data de celebració: 22 de gener. Sant Vicent (mort el 304) fou diaca del bisbe de Saragossa, martiritzat a 
València. Es representa vestit amb la dalmàtica de diaca i acompanyat d’una pedra de molí o amb una 
creu en aspa. 
b Segons LA, la versió versificada és de Prudenci (348-405): «quam Prudentius uersibus luculenter 
exequitur» (LA 25, 6). 
c Personatge romà llegendari que hauria estat praeses d’Hispània pels volts de l’any 300. Enviat pels 
emperadors Dioclecià i Maximià amb l’objectiu de perseguir els cristians, segons la tradició, s’establí a 
Saragossa i recorregué les ciutats de la costa catalana i féu incursions a l’interior de la península Ibèrica, a 
les Gàl·lies i a Àfrica. 

V 
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home molt infel! Bé·t penses que yo per axò me’n fellonesca? Abans conech ara que 

tu·m començes de haver mercè molt millor que no solies. Donchs, levat, mesquí, e fes 

tot ço que·t vulles segons la tua malesa e veuràs a mi lavors molt més poderós per la 

virtut de Déu com me turmentaràs». E per aquestes16 paraules lo pretor començà molt 

fort a cridar e los turmentadors, ab vergues e ab fusts, molt fortment a batre, per què 35 

dix sanct17 Vincent: «Què·m dius Dacià? Tu mateix18 me venges dels teus saigs?». E, 

donchs,1920 lo pretor perdé lo seny e dix als saigs: «O, mesquins, res no feu! Per què 

defallen les vostre mans? Los altres e los homeyers vençeu e Vincent no podeu vençre, 

mas ell vos venç e us sobra». Per què, lavors, los saigs, les arpes del ferre li meteren fins 

en les entramenes, enaxí de tot lo seu cors exia molta sanch e havia trencades totes les 40 

juntes21 dels costats e totes les entramenes que·s mostraven. E en22 Dacià dix-li: «Hajes 

de tu merçè, Vincent, per ço que pusques ta bellesa e joventut cobrar e que vençes los 

turments, qui·t són soberchs. Creu-me: adora les ýdoles e viuràs». On, com sanct23 

Vincent li respongués: «O, lengua enverinada! Yo no tem res los teus turments, mas 

tem molt que no·m fuges e que m’hages mercè, car sàpies que, com pus irat te veig, 45 

lavors m’alegre [LXXXIc] yo més perquè yo no vull que tu aleuges a mi neguns dels 

turments per tal que confesses que est vençut en totes coses». 

E, com fonch avallat del turment e fonch24 lunyat del foch, ell représ los saigs e 

molt alegrament ell se cuytà de sofferir les penes. Per què fonch posat en una grella de 

ferre,25 sobre foch cremant, e aquí fonch26 cremat e torrat e los seus27 membres foren ab 50 

lo ferre molt fort28 fermats e, com la sanch s’escampava per la flama, les naffres, les 

unes ab les altres, se prenien. E gitaven sal sobre lo foch per ço que en lo seu cors 

naffrat saltàs e que les flames lo tocassen. Tant cruelment fonch cremat que les 

entramenes del seu cors exien defora, mas lo sanct cavaller stava sens tot moviment 

desordenat e guardava ab los ulls devers lo cel, Déu pregant. E, com açò los ministres 55 

comptassen a Dacià, dix: «Ay, què farem? Vençuts nos ha. Levau-lo d’aquell loch e 

meteu-lo en lo carçre e, sobre pues agudes, gitau-lo e los seus peus li meteu en un cep 

de fust e lexau-lo aquí star sens tot solàs de home e, com serà mort, vosaltres m’o 

tornau a dir». 

Encontinent, los ministres cruels obeïren als manaments del pretor cruel, mas lo 60 

senyor rey Jesuchrist, per amor del qual ell sofferia passió, mudà la sua pena en glòria, 

car les tenebres eren foragitades del carçre per molt gran claredat que·l rey Jesuchrist li 

tramés e la aspresà de les pues se mudà en suavesa de flors e los seus peus foren solts e 

hagué gran solàs e gran companyia d’àngels, qui molt l’onraven. On, com sobre les 

flors anàs ab los àngels cantant ab molt plasents cants e maravellosa suavesa de odors 65 

de flors, l’escampava molt luny de ells, per què les guardes foren spantades quant 

al[LXXXId]lò veren e fo’ls semblant ésser dins lo carçre e·ncontinent convertiren-se a la 

fe de Jesuchrist. 

E, com en29 Dacià tot açò hagués oït, quasi com a home orat, dix: «E què li podem 

nós fer més de mal? Veus que som vençuts. Sia mudat en un lit fet de molts draps en lo 70 
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qual sia posat per ço que nós no·l façam pus gloriós e valrà més, açò·m par, que si·l 

fahíem morir a turments». On, com ell fos aportat en lo lit molt blan e aquí un poquet 

se posàs, encontinent ell reté l’esperit de si. E, com en30 Dacià hoý açò, molt fortment ne 

fonch dolent per ço com axí l’avia vençut sanct31 Vincent: «Perquè yo no l’é pogut 

sobrar vivent, yo·l puniré en mort». On, per manament d’en32 Dacià, lo cors de sanct33 75 

Vincent fonch gitat en un camp per ço que bèsties e ocells34 lo’s menjassen. Enaprés, 

vench aquí un corp molt negre e guardava lo cors e tots los altres ocells majors e 

menors d’aquí los fahia fugir e·ls feria ab les ales. E un lop qui y volia tocar, ab lo bech 

e ab los crits que movia, lo féu fugir, que, com véu lo cors ab lo cap enclinat, en 

esguardament del cors ell se maravellà de la guarda dels àngels. E, com en Dacià oís 80 

açò, dix: «Yo·m pens que viu ne mort no·l poré sobrar». Per què manà que lo cors fos 

ligat a una gran mola e que fos gitat en la mar e devorat per los pexos, pus que per les 

bèsties de la terra no podia ésser devorat. Sí que lo sanct cors fonch gitat en lo pregon 

de la mar e fonch tornat lo cors en terra abans que aquells qui l’havien35 gitat e fonch 

trobat per una dona matrona e per alguns als quals ella ho revelà, qui·l soterraren molt 85 

honradament. 

D’aquest màrtyr diu axí sant Agustí: «Lo benaventurat sanct36 Vicent vencé en 

paraules e en penes, e vençé en confessions e en tribulacions, e vencé cremant e com 

[LXXXIIa] fonch negat e com fonch mort. Fonch turmentat sanct Vicent per ço que fos 

exercitat, fonch flagel·lat per ço que fos adoctrinat, fonch batut per ço que lo seu cors 90 

fos soldat, fonch cremat per ço que lo seu cors fos nedejat». Sanct Ambròs diu en lo 

prefaci de la missa: «Fonch torrat sanct Vicent37 e batut e flagel·lat e cremat, mas gens 

per ço no fonch vençut. E fonch més ligat en la amor de Déu que del món e més volgué 

plaure a Déu que al món e38 més amà mort segons lo món que segons nostre Senyor». 

Encara més diu sanct Agustí:39 «Davant los nostres ulls és stablit molt maravellós 95 

mirall, ço és: lo jutge inich e lo turment cruel e lo martyri40 no vençut e la batalla de 

crueltat e de pietat vençé». Masa pus sàviament hi respòs ell mateix en41 Dacià dient: 

«Turments, carçres, ungles de ferre, flames cruxents, làmines cremants e, aprés la mort, 

als chrestians tot los és joch». E, lavors, en42 Dacià manà que lo cors de sanct43 Vicent 

ligat fos e estés fins que lo cors e los ossos fossen departits per ço que paregués lo fetge, 100 

de les quals coses lo sanct44 cavaller se entristia45 e flastomava les mans dels cruels com 

pus pregon no li metien les pues de ferre. E, com ell era en lo carçre, l’àngel de Déu 

vench a ell, qui li dix: «Leva sus, màrtyr molt noble, leva tot segur, leva sus, que seràs 

ajustat ab los companyons molt nobles». O, cavaller no vençut, molt forts coses e molt 

cruels e aspres turments has tu vençuts!». Crida en Prudèncius: «Tu sols es noble 105 

vivent en lo segle e tu sols has portat doble palma, tu has portat ensemps dues 

corones». 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

                                                 
a A partir d’ací, en LA és una citació de Prudenci. 
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2 per ço com: car I2 
3 sanct: sant I2 
4 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
5 ja: om. I2 
6 diaqua: diaque I2 
7 sanct: sant I2 
8 d’en: de I2 
9 en: om. I2 
10 sanct: sant I2 
11 en: om. I2 
12 sanct: sant I2 
13 en: om. I2 
14 sanct: sant I2 
15 manà: ana I1 I2 

16 aquestes: aquestas I2 
17 sanct: sant I2 
18 mateix: mateixs I2 
19 E, donchs: Adonchs I2 
20 E: om. I2 
21 juntes: junctes I2 
22 en: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 fonch: fonc I2 
25 ferre: feere I1 
26 foch cremant, e aquí fonch: aquella I2 
27 los seus: sos I2 
28 fort: om. I2 
29 en: om. I2 
30 en: om. I2 
31 sanct: sant I2 
32 d’en: de I2 
33 sanct: sant I2 
34 ocells: ocelles I1 

35 l’havien: la havien I1 

36 sanct: sant I2 
37 sanct Vicent: sant vincent I2 
38 e: C I1 

39 Agustí: augusti I2 
40 martyri: martyr I2 
41 en: om. I2 
42 en: om. I2 
43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 
45 entristia: en tristicia I2 
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[XXXI] LA CONVERSIÓ DE SANCT1 PAU APÒSTOLa [LXXXIIb] 

o començament de la conversió de sanct2 Pau apòstol fonch fet en aquell mateix 

any en lo qual Jesucrist sofferí passió, que hom diu VIII dies en les kalendes de 

abrill; e sanct3 Steve en aquell mateix any, en lo terçer dia de agost, fonch alapidat; e 

sanct4 Pau se convertí en lo VIII dia de les kalendes de febrer.  5 

És demanat per què més és colta la conversió de sanct5 Pau que dels altres sancts6 

e solen assignar tres raons. La primera és exemple, per ço que negun peccador, per 

molts peccats que haja fets, no·s deu desesperar que no haja perdó de sos peccats 

esguardant sanct7 Pau, qui fonch en tant gran culpa, e veent que, puys, fonch en gràcia. 

La segona raó per què hom lo col fonch per lo goyg, car, segons que la Sglésia havia 10 

haguda gran tristícia per la sua persecució, axí hagué gran alegrament del seu 

convertiment.8 La terça rahó és per lo miracle que nostre Senyor demostrà en ço que, de 

molt fort perseguidor, féu9 de ell molt bon prehicador. 

Lo convertiment de sanct10 Pau fonch molt maravellós per raó d’aquell qui·l féu 

[LXXXIIc] e l’ordenà, ço és, Jesuchrist, qui féu lo seu convertiment. Féu la sua conversió 15 

molt maravellosa per ço car en ell mostrà primerament lo seu maravellós poder en ço 

que ell dix: «Dura cosa és calcigar l’agulló».b E fonch maravellosa en ço que ell11 fonch 

tantost convertit per ço com, de continent, sanct12 Pau respòs a Déu: «Senyor, què·m 

vols fer?».c Sanct13 Agustí diu sobre aquella paraula: «Com l’anyell fonch mort per los 

lops, ell féu dels lops anyells». E dix que axí era apparellat a obeir aquell qui 20 

primerament era cruel perseguidor. Enaprés,d fonch demostrada la maravellosa saviesa 

de Déu en ço que ell lo gità de l’inflament de supèrbia donant a ells les coses baxes de 

humilitat: «Yo só Jesús de Natzaret».e Diu la Glosa que no·s nomenà gens Déu ne Fill 

de Déu, mas de la sua humilitat, de què és que hom reba les coses baxes d’umilitat e 

que depòs les carreres de supèrbia. En la terça manera demostrà aquí Jesuchrist la sua 25 

maravellosa pietat, que hom pot conéxer per ço com ell lo convertí dementre que sanct 

Pau stava afeynat,14 que caçava15 los amichs de Jesucrist. Ja fos açò que sanct16 Pau 

hagués voluntat sens força per ço com amava iniquitat e ja fos açò que ell hagués per 

ver esforçament en ço que ell s’atés al príncep e fes açò que ell se mesclàs en fets preats 

per ço com anava en aquells amichs de Déu a portar17 ligats en Hierusalem, on per açò 30 

lo seu seny era malvat, <e> emperò, ell fonch convertit per la misericòrdia de Déu.f  

                                                 
a Vid. nota 1 de la vida de sant Joan Almoiner (cap. XXVI). Data de celebració: 25 de gener. La conversió de 
sant Pau es data cap a l’any 34. 
b Ac 9, 5. 
c Ac 9, 6. 
d «Secundo» (LA 28, 16). 
e Ac 22, 8. 
f «Licet enim haberet deformem affectum, quia ‘spirans minarum etc.’ [Ac. 9, 1], peruersum conatum, quia 
‘accesit ad principem etc.’ [Ac. 9, 1], quasi se ingerens, perniciosum actum, quia ibat ‘ut uinctos perduceret 
in Iherusalem’ [Ac. 9, 2] et ideo eius iter pessimum erat, ipsum tamen misericordia diuina conuertit» (LA 
28, 22) 

L 
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Per la segona raó fonch molt maravellosa la sua conversió per raó d’aquell qui la 

ordenà e l’il·luminà a convertiment. És dit que aquella lum fonch saborosa e que fonch 

sens tota mesura celestial. En altre loch: «Lo encircuí de totes parts 

resplan[LXXXIId]dent lo lum celestial».a Sanct Pau18 havia en si III vicis: lo primer, que ell 35 

era molt gosat e notador per ço que ell s’atés al príncep dels preveres; e diu la Glosa: 

«No fonch cridat, mas de grat e per gelosia qui l’scomovia»;19 lo segon vici,20 que havia 

gran supèrbia, que fos notat per ço com stava en iniquitat; lo terç vici que sanct Pau 

havia si21 era carnal enteniment que havia en la ley, on diu la Glosa sobre aquella 

paraula «Yo só Jesús», etc.:b «Yo, Déus de les celestials coses, parle, lo qual te penses 40 

que sia mort ab enteniment de Déu».c Fonch la lum divinal soptosa, per què espantà 

sanct22 Pau, qui era molt gosat e sens tota mesura, per ço que aquell qui era molt alt 

ergullós fos per ell baxat o gitat en la baxesa de humilitat. Fonch celestial perquè ell fos 

ordenat en tres coses, ço és, en veu cridant e en lum resplandent e en virtut poderosa.23 

Per la terça raó fonch molt maravellosa la conversió de sanct24 Pau per raó de 45 

aquell qui la seguí, en lo qual fonch fet lo convertiment, que en ell aquestes III coses hi 

foren fetes maravellosament, ço és, lo gitament de sanct25 Pau en terra e l’ençegament 

com lo féu tornar cech e lo dejuni de tres26 dies. Fonch ell27 gitat en terra per ço que fos 

endreçat en ço que ell era représ per mal enteniment. Diu sanct Agustí: «Fonch gitat 

sanct28 Pau en terra per ço que fos ençegat e per ço que fos mudat de mal enteniment en 50 

bo e fos mudat de mal en bé, per ço que fos tramés pregon a prehicar e que per veritat 

sofferís treballs». E més diu sanct29 Agustí, que domdat30 és lo cruel e fet és creent, e 

domdat31 és lo lop e és fet anyell, e domdat32 és lo perseguidor e és fet prehicador, e 

domdat33 és lo fill de perdició e és fet vexell de electió. Fonch ençegat sanct34 Pau per 

[LXXXIIIa] ço que fos il·luminat quant al tenebrós enteniment. E diu-se que aquells III 55 

dies que ell stigué ençegat que li fo ensenyat l’Evangeli, car diu-se que ell no lo35 rebé 

de home ne per home, segons que ell mateix, sanct36 Pau, diu, mas per revelació de 

Déu. Sant Pau fonch ensenyat per Jesuchrist e per ell fonch turmentat e untat e gloriejat 

en ell. Encara fonch sant Pau enmagrit per ço que que la sua carn fos adomdada37 a 

effecte de bona voluntat. E lo cors d’ell fonch molt noble a fer verament en tot bé, car 60 

ell sabia famejar e abundar en tots béns e en tots lochs e en totes coses e stablit a totes 

coses contràries sofferir volenterosament. E diu Crisòstomus que a res no tenia la mort 

ne·l cruciament ne los turments, abans los rebia axí com a jochs de infants, e tals coses 

ell abraçava ab molt gran voluntat. E més era ennoblit com era ligat ab la cadena que si 

fos coronat ab molt noble corona e més volenterosament rebia les nafres e dans que 65 

hom li fes.  

                                                 
a Ac 9, 3. 
b Ac 9, 5. 
c  Traducció deficient: «Ego deus de celestibus loquor quem mortum putas sensu Iudaico» (LA 28, 31); és a 
dir: ‘Jo, Déu del cel, que penses com els jueus que sóc mort, et parle’. 
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És dit que aquelles tres coses foren en ell contràries qui foren en lo primer home, 

car en ell fonch endreçament envers Déu e, per contrari, fonch38 gitat sanct39 Pau en 

terra; on lo primer home fonch l’obriment dels ulls e, per lo contrari, los ulls de sanct 

Pau foren ençegats; on40 lo primer home fonch lo menjar del pom qui li era vedat e, per 70 

contrari, fonch sanct Pau [qui]41 féu abstinència com que li fos degut de menjar. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 sanct: sant I2 

3 sanct: sant I2 
4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 
6 sancts: sants I2 
7 sanct: sant I2 
8 alegrament del seu convertiment: alegria de la sua conversio I2 
9 féu: fo I1 

10 sanct: sant I2 
11 ell: om. I2 
12 sanct: sant I2 
13 Sanct: Sant I2 
14 afeynat: afaenat I2 
15 caçava: acaçava I2 
16 sanct: sant I2 
17 a portar: aporta I1 (corregim a partir de la variant d’I2) 

18 Pau: Pau abans de la sua conversio I2  
19 qui l’scomovia: quil somovia I2 
20 vici: vici era I2 
21 que sanct Pau havia si: que ans de la sua conversio havia sant pau I2 
22 sanct: sant I2 
23 poderosa: poderos I2 
24 sanct: sant I2 

25 sanct: sant I2 

26 tres: trea I1 

27 ell: om. I2 
28 sanct: sant I2 

29 sanct: sant I2 
30 domdat: domat I2 
31 domdat: domat I2 
32 domdat: domat I2 
33 domdat: domat I2 
34 sanct: sant I2 
35 lo: la I1 I2 

36 sanct: sant I2 
37 adomdada: adomada I2 
38 fonch: fonc I2 

39 sanct: sant I2 
40 on: Cn I1 

41 [qui]: qui I2 
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[XXXII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 JULIÀa 

Julià és dit2 quasi ‘alegre’ e de ana que vol dir ‘ensús’ e de aquí és dit Julià, que vol dir 

quasi ‘jubila’ per ço com ab goyg demanà les coses sobiranes. És dit Julià de juli, que 

vol dir ‘començant’, e ‘anus, ‘vell’, per [LXXXIIIb] ço com en lo servey de Déu fonch molt 

vell, mas ara és home sanct, segons que ell pensava quant li plahia Déu servir. 5 

LA VIDA DE SANCT3 JULIÀ 

ulià fonch bisbe de Cena.b És dit que ell fonch4 Symon, aquell qui era lebrós, lo qual 

fonch5 guarit per Jesuchrist de lebrosia, e convidà Jesuchrist a son menjar. E, aprés 

de la ascensió, fonch6 fet bisbe de Cena, en lo qual loch fonch molt clar per moltes 

virtuts e tres morts resuscità, enaprés ell reposà en pau ab Déu. Aquest és sanct7 Julià, 10 

lo qual demanen aquells qui van per camí per ço com ell albergà Jesuchrist en son 

hostal, mas alguns dien que és altre Julià, ço és, aquell qui matà son pare ignorantment, 

del qual posam aprés la sua hystòria.  

Fonch altre Julià qui fonch de Alamanya, de molt noble linatge, mas més noble 

fonch per fe, car ell se demostrà als perseguidors. E, aprés, en Siprí, qui era cònsol, hi 15 

tramés un seu ministre que·l matàs e, com sanct8 Julià ho [LXXXIIIc] sabé, de continent 

exí defora e demanà’ls què volien e, axí com aquell lo volgué matar, ell se parà per lo 

colp a rebre, axí que per aquell colp perdé lo cap. E los amichs seus levaren lo seu cap e 

portaren-lo a sanct9 Ferriol, qui fonch companyó de sant Julià, al qual menaçaren si, de 

continent, no sacrificava a les ýdoles, mas ell no u volgué creure, per què·l degollaren e, 20 

axí, sanct10 Ferriol e sanct Julià foren mesos en un moniment. E, aprés molts anys, sanct 

Manat, qui era bisbe, trobà lo cap de sanct11 Julià entre les mans de sanct Ferriol axí 

entegre e sencer com si aquell dia mateix fos del cors partit.  

Entre los miracles de aquest sanct Julià se sol comptar que un ladre si furtava les 

ovelles de Sanct12 Julià e los pastors digueren-li, de part de sanct Julià, que no les tocàs, 25 

per què lo ladre respòs: «En Julià no menja ovelles». E, aprés pochs dies, molt gran 

febre li vench qui l’agreujava fortment, per què confessà ço que fet havia. E féu gitar 

aygua sobre si, que hom lo’n fregàs, per què, de continent, exí del seu cors tan gran 

fum e tant gran pudor que aquells qui de prop li staven fugiren e ell, enaprés, morí. 

                                                 
a La vida de sant Julià apareix desplaçada respecte de la LA, que la col·loca darrere de la de santa Paula. 
Data de celebració: sant Julià de Le Mans, 27 de gener; sant Julià de Brioude, 28 d’agost; sant Juli i sant 
Julià, 31 de gener; sant Julià l’Hospitalari, 29 de gener. Sant Julià (segle IV) fou el primer bisbe de Le Mans, 
una tradició d’època carolíngia l’identifica amb Simó el Leprós (Mt 26, 6). Sant Julià de Brioude fou 
martiritzat el 304, en temps de la persecució de Dioclecià. Sant Juli i sant Julià (segle IV) predicaren pels 
voltants del llac Major, al Piemont. Sant Julià l’Hospitalari és una figura llegendària que arreplega la 
tradició de l’heroi edípic i que es representa com un caçador. 
b Le Mans, població de Maine, França. 

J 
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Fonch un altre Julià qui fonch frare de sanct13 Juli. E aquests abdosos germans 30 

vengueren davant l’emperador Theodoci,a qui era molt bon chrestià, e demanaren-li 

que·ls donàs poder que ells poguessen destroir los temples de les ýdoles là on los 

trobassen e que y poguessen edificar sglésies a honor de Jesuchrist, la qual cosa los 

atorgà l’emperador molt volenterosament, per què·ls donà un privilegi que totes les 

gents de l’imperi los obeïssen e·ls ajudassen sots pena del cap a perdre. On, com abdós 35 

germans fessen una sglésia en un loch que·s nomenava Gaudian [LXXXIIId] e tots 

aquells qui passaven venguessen a la obra per manament de l’emperador que·ls 

ajudassen, esdevench-se que una companyia ne passà ab una carreta e digueren entre 

si: «Quina excusació podrem nosaltres pendre per ço que franchament puscam passar e 

que no siam destorbats en aquella obra?». Per què un de aquells dix: «Posem un de 40 

nosaltres sobre la carreta de sobines e cubram-lo ab draps e direm que hom mort 

portam e, axí, nosaltres passarem desliurament». E, axí, ho feren e digueren a l’hom: 

«Tu callaràs e tendràs los ulls tancats e staràs axí com ha hom mort». E, com ells fossen 

als sancts barons, sanct Julià los dix: «O, amichs de Déu, aturau un poch e ajudau-nos a 

la obra!». E ells respongueren: «Per ço com portam hom mort, no·ns podem aturar». E 45 

sanct Julià dix-los: «Vosaltres me mentiu, mas, segons la veritat que dieu, axí us 

esdevenga». Per què ells punyiren los bous e passaren avant. E, com foren luny del 

loch, ells pujaren en lo carro e cridaren son companyó per son nom e que·s levàs e que 

tochàs los bous. E, com ell no·s mogués, cridaren-lo altra vegada e, com aquell no 

respongués, trobaren-lo mort, per què foren tots spantats e may despuys no gosaren 50 

mentir als sancts barons. 

Fonch un altra Julià qui matà son pare e sa mare no sabent que ells fossen. On, 

com lo dit Julià, qui era molt noble, un dia cassàs e encalçava un cervo, qui·s girà a ell e 

dix-li: «Tu·m persegueys e seràs homeyer de ton pare e de ta mare». E, com oí açò, 

fonch molt fortment spantat e, per ço que no li esdevengués ço que havia oït del cervo, 55 

ell desemparà tota sa companyia e amagadament ell se n’anà a una regió molt luny. E 

aquí ell se acostà a un príncep, ab lo qual [LXXXIIIIa] ell fonch molt honrat home en 

batalles e en lo seu palau, e aquell príncep féu-lo cavaller e donà-li per muller una dona 

vídua e un castell en dot. Esdevench-se que·l pare e la mare de sanct14 Julià anaven per 

lo món molt dolents per lo perdiment de son fill e cercaven-lo molt diligentment, tant 60 

que per ventura vengueren15 al castell on stava en16 Julià, lo qual era lavors anat a caçar. 

E, com sa muller véu lo bon hom e la bona dona, acolí’ls molt bé e demanà’ls qui eren e 

ells comptaren-li en qual manera los era esdevengut e com havien perdut son fill en17 

Julià. E la dona, en les paraules, entés que eren pare e mare de son marit per ço com 

allò mateix havia oït comptar a son marit, per què la dona los rebé molt benignament 65 

per honor de son marit. E, com fos gran nit, la dona endreçà lo seu lit e de son marit e 

féu-los aquí gitar e la dona féu son lit en altra part, on se reposà. E, com fonch lo18 dia 

clar, la muller d’en19 Julià se n’anà20 a la sglésia e, aprés, en21 Julià vengué per lo matí e 

                                                 
a Teodosi I, emperador romà del 379 al 395. 
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entrà-sse’n en la cambra, axí com si volgués despertar sa muller, e véu en lo seu lit son 

pare e sa mare qui dormien e pensà’s que fos sa muller qui jagués ab algun home e 70 

tragué lo coltell e matà’ls abdós. E, com hagué fet, exí’s de la casa e trobà sa muller 

qui22 venia de la sglésia, per què tot maravellat demanà qui eren aquells qui eren en lo 

seu lit. E ella respòs que son pare e sa mare, qui l’havien longament sercat: «E yo, per 

amor de vós, é’lls fets dormir en lo vostre lit». E, com sanct23 Julià ho oí, cuydà tornar 

orat e començà a plorar molt amargosament e dix: «O, catiu! Tu què·t faràs que ajes 75 

mort ton pare e ta mare? Ara és complida la paraula que·m dix lo cervo e, com yo me’n 

cuydàs ésser [LXXXIIIIb] guardat, par-me que, axí com a mesquí, ho he complit. Ara sies 

comanada a Déu, muller mia, car sàpies que, d’aquí avant, yo no reposaré fins que yo 

sàpia que Déu haja rebuda la mia penitència». Per què la sua muller dix: «No plàcia a 

Déu, senyor, que tu·m desempares ne que sens mi vages, mas yo, qui he haguda ab tu 80 

part del teu goig, vull ésser participant de la tua dolor». E, lavors, ells se n’anaren prop 

un gran flum de aygua en lo qual moltes gents passaven ab gran perill e aquí ells feren 

un spital per tal que aquí fessen penitència e que tots aquells qui passarien lo flum 

dormissen en son24 hostal. 

Un jorn, com vench a25 hora de mijanit, aquest26 Julià era cansat e volgués 85 

reposar, oí una veu qui mesquinament plorava e cridava agrament sanct27 Julià que li 

passàs l’aygua. E, com ell oí, de continent se levà e passà l’aygua gelada e trobà una 

persona qui per lo fret se volia morir, per què ell lo se’n portà a casa sua e li féu28 gran 

foch e l’scalfà diligentment. E, com ell no·l pogués scalfar e·s cuydàs que aquí morís, ell 

lo se’n portà en lo seu lit e cobrí’l fortment. Enaprés poch de temps, aquell mateix 90 

pobre apparegué tot resplandent a sanct29 Julià e dix: «O, Julià! Lo meu Senyor m’à 

tramés a tu e diu-te e·t fa asaber qu·ell ha rebuda la tua penitència». Per què abdós, 

marit e muller, se reposaren en nostre Senyor e, aprés, aquell home desparegué. 

Fonch un altre Julià qui no fonch sanct,30 abans fonch molt malvat hom, lo qual 

fonch appellat Julià Renegat,a e aquell Julià fonch monge qui·s mostrava molt religiós. 95 

Una dona, segons que recompta mestre Johan Beleth en lo offici de la Sglésia, havia tres 

olles plenes de or e·n31 les boques de les olles ella havia po[LXXXIIIIc]sada cendra per ço 

que l’or no·s mostràs. E comanà-les a Julià, que·s pensava que fos hom sanct, e dix-li32 

davant alguns monges que les li guardàs e no li dix33 que y hagués or. E en34 Julià 

prengué35 les olles, en les quals trobà molt or, e tragué’l de aquí e umplí les olles de 100 

cendra e, aprés algun temps, la dona li demanà que li tornàs les olles e en36 Julià tornà-

les-li plenes de cendra. E, com la dona no trobàs gens de l’or, fonch molt irada e, per ço 

com no pogué provar que or li hagués comanat, no·n37 trobà negun dret, sí que en Julià 

se n’anà ab l’or en Roma e, ab aquell or, acabà que hagué lo consolat de Roma e pujà de 

grau en grau que, per temps, fonch emperador.  105 

                                                 
a Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. Encara que mai encapçalà una persecució contra els 
cristians, la seua apostasia ajudà a crear una imatge de crueltat que no es correspon amb els fets històrics.  
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E, com ell ja fos en sa infantesa en art de encantament e li plagués molt aquella 

art, molts maestres38 ne retenia ab si qui eren sabuts. Esdevench-se un dia, dementre 

que era infant, que·l seu maestre se partí d’ell e, axí com stava tot sol, començà a fer los 

conjuraments dels dimonis e, axí com ell legia, li vengueren davant gran multitut de 

dimonis qui semblaven moros negres, per què, adonchs, com los véu, fonch molt 110 

spantat e, de continent, ell se féu lo senyal de la creu e tots los dimonis desparegueren. 

E, com lo maestre fonch a ell tornat, comptà-li ço que li era esdevengut, per què li dix lo 

maestre: «Lo senyal de la creu molt la temen los dimonis». E, com fonch fet emperador, 

él hagué memòria de aquesta cosa e volgué obrar de aquella art e renegà Déu e lo 

senyal de la creu e tots los lochs de chrestians destroý e fahia matar los amichs de 115 

Jesuchrist e·ls perseguia per ço com se pensà que en altra manera los dimonis no 

l’obeÿren.  

On, com en Julià devallàs en Pèrcia, tramés un dimoni devers solponent e que li 

comptàs ço que aquí·s fahia. E, [LXXXIIIId] com lo diable vengués en un loch en lo qual 

stigué X dies e havie-y39 un monge qui, de dia e de nit, stava en oració, no y pogué lo 120 

dimoni res acabar e tornà-sse’n a Julià, qui li dix per què s’avia tant stat. E lo diable dix-

li: «Per raó de un monge que viu star en oració X dies, per veure si se’n levaria per ço 

que yo pogués passar, mas, com ell no cessàs de adorar40 son Déu, no poguí passar e, 

puys, me’n torní, que res no fiu». E, lavors en41 Julià, molt indignat dix que, com ell 

seria en aquell loch, que ell rebria venjança de aquell monge. On, com los dimonis li 125 

prometessen victòria dels persienchs, lo seu maestre dix a un chrestià: «Què·t penses 

que faça lo fill del fabre?». E ell respòs: «Un sepulcre apparella a l’emperador».  

On, com en42 Julià vengués en Cesarea e en Capadòcia, sanct43 Basili vench envers 

ell, que li tramés tres pans d’ordi per present, de la qual cosa fonch molt indignat en44 

Julià e no·ls volgué pendre. E per lo pa ell li tramés herba, dient: «Menjar de bèsties nós 130 

has tramés»; dient: «Pren ço que·ns has tramés». E sanct45 Basili respòs: «Sàpies que 

nosaltres t’avem tramés d’açò que nosaltres menjam,46 mas tu has donat a nosaltres 

d’aquell menjar que dónes a les bèsties». E, per aquelles paraules, en47 Julià, molt irat, 

dix: «Sàpies que yo destruiré aquexa ciutat e, puys, la faré laurar». En la següent nit, 

se’n vench sanct48 Basili en la sglésia de Sancta Maria e en visió véu gran multitut 135 

d’àngels e, en lo mig, véu una dona que stava en lo tro e dehia a aquells qui li staven de 

prop: «Apparellau-me tost en Mercuri que·m mate en Julià Renegat, qui diu mal de mi 

e del meu fill». Era aquell Mercuri, qui era mort per Jesucrist e era cavaller, que en Julià 

havia fet matar e en aquella matexa sglésia era soter[LXXXVa]rat, per què, encontinent,49 

sanct Mercuri vench ab les sues armes, que tenia en la sglésia, apparellat de combatre. 140 

E, quant sanct50 Basili fonch despertat, ell anà en aquell loch on jahia sanct Mercuri e 

obrí lo seu moniment e no y trobà lo seu cors ne les sues armes, per què ell demanà al 

guardià qui guardava en aquell loch qui se n’havia portades les armes d’en Mercuri e 

aquell li respòs que les armes eren en aquell loch lo vespre pasat, axí com solien star. E, 

de continent, sanct51 Basili se partí de aquell loch e, a poch de temps, tornà en la sglésia 145 
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e véu lo cors de sanct Mercuri en lo seu vas e les sues armes e véu la lança tota plena de 

sanch. E, de continent, vengué un hom de la batalla qui dix que, mentre en Julià era en 

la batalla, vengué un cavaller no conegut ab ses armes remetent son cavall, ficant los 

sperons, molt ardidament, e ab lança, per mig del cors, farí en52 Julià e, tantost, lo 

cavaller partí d’aquell loch, axí que no fonch despuys vist ne davant ells no apparegué. 150 

Emperò, en53 Julià, dementre que moria, de la sua mateixa sanch se omplí les mans e en 

l’ayre la lançà dient: «Venç Galilea, Galilea vençeràs». Mas, com en aquestes paraules 

mesquinament morís, per tots los seus fonch desemparat e no soterrat e fonch escorxat 

per los persienchs e, del seu cuyro, fonch fet straya al rey de Pèrcia. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 dit: dir I1 

3 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
4 fonch: fonc I2 

5 fonch: fonc I2 
6 fonch: fonc I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 

15 vengueren: vingueren I2 
16 en: sant I2 
17 en: om. I2 
18 lo: om.  I2 
19 d’en: de sant I2 
20 se n’anà: ana I2 
21 en: sant I2 
22 qui: que I2 
23 sanct: sant I2 
24 son: lur I2 
25 vench a: fos I2 
26 aquest: sant I2 
27 sanct: sant I2 
28 li féu: feu-li I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 e·n: e en I2 

32 dix-li: dix I2 
33 dix: digue I2 
34 en: om. I2 
35 prengué: pres I2 
36 en: om. I2 
37 no·n: no I2 
38 maestres: mestres I2 
39 havie-y: haviay I2 
40 adorar: orar I2 
41 en: om. I2 

                                                 
a ‘Cobertor de llit’. 
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42 en: om. I2 
43 sanct: sant I2 
44 en: om. I2 
45 sanct: sant I2 
46 menjam: menjavem I2 
47 en: om. I2 
48 sanct: sant I2 
49 encontinent: om. I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 farí en: feri I2 
53 en: om. I2 
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[XXXIII] LA VIDA DE SANCTA PAULAa 

Paula fonch noble dona de Roma e scriví la sua vida sanct Hierònim en aquestes 

paraules, dient:  

«Si totes les coses del món se tornaven lengües e si totes les parts del meu cors se 

tornassen axí que gitassen humana veu, ab tot ço1 que yo poria [LXXXVb] bastar ne 5 

recomptar, dignament no poria dir les virtuts de sancta2 Paula. 

»Aquesta dona fonch de molt noble linatge, mas encara fonch més noble de 

sanctedat e poderosa de molt grans riqueses. E de açò dó yo testimoni, de la sua 

sanctedat,3 Jesucrist e los sancts e los àngels e aquell propri àngel qui la té en guarda, 

car yo no gos dir ab la bocha les laors d’ella ne só sufficient. Sapiau que ella volgué 10 

ésser més pobra que negú dels4 pobres e, axí com a pedra preciosa, entre moltes pedres 

precioses resplandí e, axí com la claredat del sol enfosqueix lo poch lum de les steles e 

dels fochs, axí foren sobre ella totes les virtuts e los poders. Per sa humilitat, volgué 

ésser més pocha entre les gents per ço que fos feta major de tots e, tant5 més com ella se 

humiliava, atant6 més era exalçada per Jesucrist, <e> axí com ella fugia a glòria 15 

desemparant los seus amadors, no desijant les riqueses d’aquest món. Havent ella V 

infants, acostà’s la sua mort <e> lo marit, qui era hom molt maravellós. Féu majoral de 

les sues coses e lexà a Permaci, qui era hereter, al qual [LXXXVc] sobre la mort d’ella era7 

ensenyat8 en un poch libret; Eustòxia, que és en los sancts lochs de la virginitat de la 

Sglésia e és carnalment molt preciosa; e sancta Rufina, que per no tentat soterrament lo 20 

piadós coratge de la mare scampà; hac9 per fill en Theoroxi, aprés lo qual ella defallí, 

que pus no infantà, per ço car, aprés, no·s volgué offerir10 a l’offici del matrimoni. E, 

puys que lo marit fonch11 mort, en bandajament plagué-li que aprés de ell volgué morir 

e, axí, se convertí al servey de Déu que semblant fahia que ella degués abans morir. 

Què puch yo més de ella comptar? Ampla casa e noble tenia, era12 molt rica, mas totes 25 

les riqueses havia donades a pobres.13 Totes aquestes coses fahia14 e, per virtut d’en 

Paulí, bisbe d’Antioxa,15 e d’en Pifani, qui a Roma anaven davant ella, pensà jaquir en 

un moment tota la sua terra. Què voleu que us compte més de la sancta16 dona?  

»Sancta Rufinab fonch molt noble dona e, axí com ella sperava les sues núpcies, 

callant, ab plors pregant Déu e ab los ulls exuts, ella guardava en lo cel. E no havia 30 

pietat dels fills, mas havia pietat en Déu, en qui ella havia sperança, e no sabia què fos 

mare. Per ço que provàs si ésser serventa de Déu, treballava los seus membres, ab dolor 

se combatia,17 totes aquelles coses ella fahia ab plena fe e ab alegre coratge. Na Eustòxia 

posà son cor en Déu per ço com ella era en sa companyia e fahia a la voluntat de sa sor 

                                                 
a El FS presenta una traducció molt deficient de la vida que apareix en LA. Data de celebració: 26 de gener. 

Santa Paula (347-404) fou una patrícia romana que, en enviudar, formà part del cenacle de sant Jeroni, que 

escrigué la seua vida i que aquest capítol arreplega directament. Es representa com a noble romana o com 

a monja amb l’hàbit dels jerònims, du llibre i bàcul. 
b Rufina és filla seua. 
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en la nau e, axí com ells anaven en la nau, la mar treballà tant fort que tots aquells qui 35 

ab ella anaven guardaven en la riba, mas ella tenia los ulls girats per ço que no ves ço 

que veure no podia, sens turment. E, com tots venguessen en terra, ella se n’anà luny 

de la Palestina. E aquí trameteren sos misatgers, als quals [LXXXVd] manaren appellar-

lo palau18 del Senyor, mas ella elegí una humil cambreta. E tots los lochs molt 

diligentment ella sercava e stava gitada en terra davant la creu, axí com si ves19 nostre 40 

Senyor Jesucrist en la creu penjant, e allí l’adorava. E, com fonch entrada en lo sepulcre 

de la resurrectió, ella besà la pedra que havia moguda l’àngel de la porta del moniment 

en lo qual Jesucrist havia jagut, axí com si hagués set ella lepava ab la boca. Quantes 

làgremes ne quants plors hi sostingué? Testimoni n’és tot Hierusalem e Jesuchrist ell 

mateix. 45 

»Enaprés ella anà en Bethlem e entrà en la balma del salvador e véu lo loch sagrat 

en què jagué la Verge sancta Maria. E yo oí que ella jurava que, ab los ulls de la fe, 

havia vist l’infant embolcat en los draps stant en lo pesebre e los reys qui adoraven 

Jesuchrist e la stela resplandent e la Verge qui·l nodria e los pastors qui venien de nit 

per ço que vessen la paraula qui·ls era dita per l’àngel. E, lavors, los evangelistes dien 50 

cantant lo començament de sanct20 Joan, qui dix: “Era paraula e la paraula és feta 

carn”.a E véu los infants morts que féu matar Herodes e véu Joseph e sancta Maria 

fugir en Egipte plorant, mesclat ab goig. Ella dehia: “Déus te sal, Bethlem, casa de pau 

que és devallada del cel! Déus te sal, rey! Yo, molt abandonada de béns, de la qual és 

refocil·lat Déus, per què David ne parla molt confiantment e dix: ‘Entraré en lo 55 

tabernacle d’ell, en lo qual stigueren los peus d’ell’.b E yo, mesquina, peccadora só, 

indigna, que yo bese la menjadora en la qual stigué nostre Senyor Jesucrist com era 

petit. E, com yo ador la balma en la qual la Verge infantà21 Jesucrist, açò és lo meu 

repòs. Per ço, car terra és del meu Senyor, per què yo habitaré ací per [LXXXVIa] lo meu 

salvador, qui l’à volguda”.  60 

»Entant se humilià la sancta dona que tothom qui la vehia, per honrament del seu 

nom, no crehia ella veure, mas que fos una de les sues serventes. On, com ella molt 

sovent fos encircuïda per cort de vèrgens, <e> per vestiments e per veu e per hàbit en 

tot loch se demostrava menor de totes. Negun temps, aprés que·l marit fonch mort fins 

que s’adormí en nostre Senyor, no menjà ne stigué ab ella home negú, sinó que ella 65 

sabés fos sanct e que fos digne de ésser bisbe. No anava a bany si no u fahia de gran 

necessitat ne no jagué en lit per molt gran febre que hagués, abans jahia totahora sobre 

forts dures roques e aquí se reposava e stava. Dia e nit planyia los seus peccats com si 

fossen grans crims dels quals ella fos culpable e, com nós moltes vegades la 

amonestàssem22 molt fortment que ella perdonàs als seus ulls, ella servant la liçó de 70 

l’Evangeli, ella dehia: “Torbadora és la casa la qual contra lo manament de Déu és 

rebut e és costrenyador lo cors qui ha vagat e stat en molts delits, per què ho deu 

                                                 
a Jn 1, 1, 
b Sal 132, 3. 
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totstemps comprar ab plors. Els molts lançols e·ls molts vestits23 de seda preciosos 

deuen ésser mudats en aspresa e yo, qui só plaent al món e al marit, desijara plaure a 

Jesucrist”.  75 

»Si yo volia, entre tantes virtuts, prehicar la castedat qui és en ella, semblaria que 

fos sobrefluïtat.24 Ella, dementre que fonch secular en Roma, fonch exemple a totes les 

dones per ço com vivia axí que negun hom no se’n podia mal fenyir per tal com ella 

l’engüent era molt abundant e·ra represa d’açò que yo dehia de l’apòstol, no gens que 

als altres fos refredament del foch infernal e que a nosaltres fos tribulació, mas per 80 

egualtat. Mas, en aquest temps que sia abundació de aquells e deu hom proveir que ço 

que [LXXXVIb] hom fa volenterosament que totstemps ho puga hom fer.  

»Era la sancta dona molt humil e vergonyosa e parlava molt poch e demanava 

per testimoni Jesucrist, per lo nom del qual dehia que fahia tot quant fahia. E desijava 

que ella morís mendicant e freturant, e25 tant que no jaquís un diner a la sua filla, e, 85 

com seria morta, que fos embolcada en alguns sotils draps: “E, si negú és freturós e no 

volia res pendre de mi, almenys allò li poré donar que a mi és donat, si·s mor, aquí 

porà demanar la sua ànima?”. No volia la sancta dona lo seu diner scampar ne 

comprar pedres precioses, qui ab la terra e ab lo món són passadores, mas donava’ls en 

aquelles pedres qui·s giten vives sobre la terra, de les quals és dit en l’Apocalipsi de 90 

sanct26 Johan: «La ciutat del gran rey se basteix».a  

»E la sancta dona no menjava oli sinó en dies de festes, de tot menjar se abstenia, 

no beba vi ne menjava let ne peix ne mel ne d’altres menjars suaus. Negun hom no·s 

pot pensar, per abstinent que sia, la sua abstinència de vianda, car molts són qui fan 

abstinències e umplen-se bé los ventres de ous e de bon peix ab les desús dites coses. E 95 

un home ne27 représ la sancta dona de abstinència de menjar, al qual ella respòs e dix 

que nosaltres som demostraments fets al món, mas som fets folls als àngels e als 

hòmens sancts per la amor de Déu, mas lo foll qui és home de Crist és més savi que los 

hòmens d’aquest món.  

»E la sancta dona, lo monestir que havia per governar a hòmens, mes-hi moltes 100 

vèrgens, les quals ajustà de moltes províncies de nobles linatges, del qual monestir féu 

IIII partides en companyies en tal manera que, com les unes menjarien ne obrassen, les 

altres stiguessen depar[LXXXVIc]tides; ajustaven-se en oració. Aquelles28 qui·s 

barallaven, ella les castigava e la leugeria de les infantes, ab batiments e ab dejunis, ella 

trencava per ço car volia que a elles dolgués més lo ventre que no la pensa, dient a elles 105 

que la leugeria del cors e dels vestirs era loguer de la ànima. E dehia que allò que era 

tengut per lum entre los hòmens era no-res e cosa greu en monestir. E als malalts29 

languits donava largament a menjar e tot ço que mester los era, specialment carn, mas 

ella, com era malalta, no volia menjar e, per açò, no era egual ab les altres per ço com a 

les altres era molt piadosa e a si era molt dura e cruel, sens tota merçè.  110 

                                                 
a Ap 21, 10-11. 
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»Recomptaré allò de què yo só cert: en lo mes de juliol fonch molt treballada de 

grans calors de febre e pres gran desesperació de la sua vida e, per la misericòrdia de 

Déu, ella millorà. E los metges consellaren-li que, per confortar los cors, begués vi ben 

amerat, de la qual cosa pregué yo amagadament lo papa que la n’amonestàs e que la’n 

forçàs, per què lo papa, qui era molt savi, encontinent lo y atorgà. La sancta dona <e>30 115 

era en luytament per sos mèrits e per molts dels seus era trencada e majorment per los 

fills, car en la mort del marit fonch31 tostemps perduda e, quant havia senyat los seus 

pits ab lo senyal de la creu, encontinent era desliurada de tot mal, ab coratge creent era 

vençuda de la frevolea del cors. Les Scriptures sanctes tenia en memòria, on, com ella 

amàs molt legir el fundament de la veritat, ella seguia l’enteniment spiritual e, ab 120 

aquest ajustament, ella disponia la edificació de la ànima. 

»Dich-vos encara més de la sancta dona: que semblava als envejosos que no fos 

ver lo lenguatge hebraich que parlava, lo [LXXXVId] qual yo ab gran treball aprenguí. 

»Fins ací32 havem navegat ab bons vents en les ones de la mar e la carena de la 

nostra nau havem trencada. Ara convé que la nostra pensa córrega e no raons, mas qui 125 

seria la33 mort de sancta Paula la34 pogués recomptar? Deveu saber que hagué molt 

gran malaltia e trobà açò que desijava per tal que no·s desesperàs e que més 

leugerament s’acostàs ab Jesucrist. Sentí la sancta dona ‒e sabia‒ que la mort se 

acostava a ella per ço com la una partida del cors se refredava e tots los membres e 

tenia solament la sua ànima en lo seu sanct pits35 e no stava que no digués tals versos 130 

axí com solia, los quals versos dien axí: «Senyor Déu, yo ame la tua bellesa», etc.;a els 

altres dien: «Yo elegí ésser gitat36 en la casa de nostre Senyor», etc.b «E quant amats son 

Senyor Déus los tabernacles», etc.c E, com hom la demanava per què callava que no 

volia respondre, ella responia en grech e dehia que no havia de què fos trista, abans 

vehia totes coses de repòs. E, aprés aquestes coses, ella callà e ab los ulls closos, axí com 135 

a menyspreament de les coses baixes, stigué axí fins que l’ànima li isqué del cors, dient, 

emperò, tota via los versos damunt dits fins que envides la podia hom oir. 

»Enaprés, un monge qui stava en l’ermitatge e tenia los secrets de la sancta dona 

pensa’s que tothom fes sacrilegi qui a ella no honrava fins que fos en la sglésia.37 

Fonch38 soterrada en la balma39 de Jesucrist, sa filla na Eustòxia se lançava sobre la 140 

mare e, plorant, volia-li besar la cara e los ulls e no la’n podia hom partir axí com si ab 

ella volgués ésser soterrada. D’açò és testimoni Jesuchrist: que may no jaquí un diner a 

la sua filla com se morí ne res de què·s pogués sostenir e, ço que [LXXXVIIa] més greu 

era, dels frares e de les germanes que sostenien molt greu malaltia, de la qual cosa era 

molt piadosa.  145 

»Déus te sal, sancta Paula, e plàcia’t que tu ajusts als teus coltivadors en la sua 

vellesa ab tes bones oracions.» 

                                                 
a Sal 26, 8. 
b Sal 84, 11. 
c Sal 84, 2. 
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1 ço: aço I2 

2 sancta: santa I2 
3 sanctedat: santedat I2 
4 que negú dels: de tots los I2 
5 tant: quant I2 
6 atant: tant I2 
7 era: om. I2 
8 ensenyar: ensenyat I1 

9 hac: hague I2 
10 volgué offerir: offeri I2 
11 fonch: fonc I2 

12 era: e era I2 
13 pobres: pobres per amor de jesu christ I2 
14 fahia: fehia I2 
15 Antioxa: Antiochia I2 

16 sancta: santa I2 
17 combatia: combacia I1 

18 palau: paula I1 

19 ves: vers I1 

20 sanct: sant I2 

21 infantà: enfantà I2 
22 amonestàssem: amonestassen I1 

23 vestits: vestirs I1 

24 sobrefluïtat: superfluïtat I2 
25 e: om. I2 
26 sanct: sant I2 
27 ne: om. I2 
28 aquelles: e aquelles (afegit a mà al marge) I2 
29 malalts: maluats I1 (cum aliis languentibus large preberet omnia et esum quoque exhiberet carnium LA 29, 61). 
30 <e>: om. I2 
31 fonch: fonc I2 
32 ací: aci a I1 

33 la: que la (afegit damunt a mà) 
34 la: om. I2 

35 lo seu sanct pits: los seus sants pits I2 
36 gitat: gitada (corregit a mà) I2 
37 Enaprés... sglésia: ratllat a mà I2 
38 Fonch: fonc I2 
39 balma: balme I2 
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DEL TEMPS DE DESVIACIÓ 

Dit és dels temps1 e de les festes qui són enfre lo temps lo qual és contengut en partida 

sots lo temps de peregrinació,a lo qual temps representa la Sglésia de la Nativitat de 

Jesuchrist fins a la septuagèsima; ara se segueix ver2 enfre les festes qui vénen entre3 lo 

temps de desviació, que començà de Adam fins a Moysés durà,4 lo qual temps 5 

representa la Sglésia de septuagèsima e dura fins a Pasca. 

[XXXIV] DE LA SEPTUAGÈSIMAb 

eptuagèsima significa lo temps de renovació, quinquagèsima significa lo temps de 

unctió,5 quadragèsima significa lo temps de penitència spiritual.c Comença 

septuagèsima en lo diumenge en lo qual se canta en la sglésia lo offici qui comença 10 

«Encircuïren-me los gemechs de la mort»6d e feneix en lo dissapte aprés Pascha.  

És stablida septuagèsima per tres rahons, segons que és ensenyat7 en la suma de 

Johan Belet, ço és: per redempció, car los sancts pares stabliren que per honrament8 del 

dia de la Ascensió, en lo qual dia pujà la nostra natura en lo cel sobre los cors9 dels 

àngels, fonch que tostemps aquell dia fos colt e celebrat e que hom lo dejunàs. En la 15 

primera Sglésia, colia hom aquell dijous axí com lo diumenge, per què, adonchs,10 se 

fahia solennament processió dels dexebles e dels àngels. Per què vulgarment fonch 

puys dit que lo dia que és appellat diumenge <no> sia nome[LXXXVIIb]nat frare del 

dijous per ço com algun temps era celebrat egualment. Com les festes dels sancts,11 

puys, sobrevingueren e com era molt carregós a les gents que colguessen tantes festes, 20 

per açò aquesta festa cessà, la qual les gents fahien tots dijous de l’any, per què los 

sancts12 pares, en redempció de aquells dies, stabliren que hom dejunàs una sepmana13 

de quaresma.  

És altra raó per què és stablida septuagèsima: per significar, car en aquell temps 

és significada la desviació e l’exil e la tribulació de tot l’umanal linatge, de Adam fins a 25 

la fi del món, lo qual exil sots regiment de set dies és fet, a demostrar que sots VII mília 

anys és enclòs <car>14 per LXX dies e LXX centenes d’anys. Entenem15 nosaltres del 

començament del món fins a l’ascensió VI16 mília anys e de aquell temps, emperò, algun 

                                                 
a El temps litúrgic que va de Nadal a la septuagèsima està dividit entre el temps de reconciliació i el temps 
de peregrinació: «infra tempus quod partim continetur sub tempore reconciliationis partim sub tempore 
peregrinationis» (LA 31, 1), la part subratllada no hi apareix en FS. 
b Com que els sis diumenges de Quaresma no podien ser jornades dejuni pel seu caràcter celebratiu de la 
Resurrecció, s’instituí a  partir del segle V una setmana suplementària abans per a completar els 40 dies de 
penitència. A aquesta setmana, coneguda com quinquagèsima, se li n’afegiren altres dues en el segle VI, la 
sexagèsima i la septuagèsima. El diumenge de septuagèsima, doncs, és tres setmanes abans del primer de 
Quaresma, uns setanta dies abans de Pasqua.  
c Falta la sexagèsima, a més de no estar ben traduït: «Septuagesima significat tempus deuiationis, 
sexagesima tempus uiduationis, quinquagesima tempus remissionis, quadragesima tempus penitentie 
spiritualis» (LA 31, 1) 
d Sal 18, 5. 

S 
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temps se’n segueix fins a la fi del món, [lo qual]17 és comptat VII miller, lo termenament 

del qual sap tan solament Déu. Mas Jesucrist nos gità de aquell exil en la VI edat del 30 

món en sperança de perdurable guardó quant nos reté sens culpa per lo vestiment del 

baptisme e, complit lo temps del nostre exil, per cascun vestiment nos ennoblí. E, per 

açò, és que en aquest temps de desviació nos jaquim que no cantam cant 

d’alegrament,18 emperò lo dissapte de Pasca cantam un al·leluia quasi que·ns alegram 

en sperança de perdurable goig de paradís e per lo vestiment de innocència que 35 

nosaltres recobram per Jesucrist en la VI edat del món. Mas, enaprés, nosaltres cantam 

un cant qui ha nom Tractus, per lo qual és significat lo treball que nosaltres devem 

haver encara en complir los manaments de Déu. E <com> lo dissapte aprés Pasca, en lo 

qual és determenat lo temps de septuagèsima, cantam dos Al·leluya per ço com és 

complit lo temps d’aquest món e [LXXXVIIc] seguirem doble vestiment de glòria.  40 

L’altra raó per què fonch stablida septuagèsima és per la representació, la qual 

representa LXX anys en los quals foren los fills de Israel sots la captivitat de Babilònia e 

en qual manera aquells se jaquiren («Com cantarem nosaltres lo cant del Senyor...»),a 

per què nosaltres axí nos jaquim de cantar en aquell cant lo cant de dolors.b Enaprés, 

los fonch donada a ells licència de retornar en lurs terres, per què ells se començaren de 45 

alegrar en lo LX any, per què nosaltres en lo dissapte de Pasca, axí com en lo LX any, 

cantam Al·leluya, representam alegria dels mals fills de Israel qui treballaren molt de 

tornar e de portar lurs anyes,19 per què nosaltres aprés Al·leluya cantam un cant qui ha 

nom Tractus, lo qual significa ‘treball’. Mas lo dissapte, en lo qual septuagèsima és 

determenada, cantam dos Al·leluya, en los quals figuram la plenitut del goig que·ls fills 50 

de Israel hagueren com se’n tornaren en lur terra. E aquest temps de captivitat dels fills 

de Israel representa lo nostre temps de la peregrinació, car, axí com ells foren desliurats 

en lo LX any, axí nosaltres som desliurats en la VI edat del món; e, axí com ells 

treballaren en portar lurs coses, axí nosaltres, qui som desliurats, treballam en complir 

los manaments de Déu. Mas, com nosaltres serem venguts a la nostra terra, ço és, en 55 

paradís, cessarà, adonchs, tot nostre treball e haurem perfeta glòria, per què nosaltres 

cantarem doble Al·leluya, en cors e en ànima. Donchs, aquest temps de l’exil de la 

Sglésia, qui és costreta per moltes tribulacions e20 és cayguda en la exilea de desperació, 

sospiram e cridam e diem en lo offici de la missa: «Encircueixen-me los plors de la 

mort», etc. La Sglésia mostra21 gran mul[LXXXVIId]titut de treballs per misèria ja 60 

guanyada e per doble pena que és a nosaltres donada e per culpa de alguns. Per tal que 

hom no·s desesper, és preposat a hom remey en l’Evangeli e en la Epístola, qui és molt 

saludable en quatre guardós.c Lo remey és que, si hom vol ab los altres treballar e vol 

ésser perfetament desliurat del mal treball de la ànima, ço és, en la via d’aquella 

rompem e tolem vicis e peccats. Enaprés, córrega hom en l’estament de la present vida 65 

                                                 
a Sembla que falta alguna cosa que complete l’oració: «Illi deposuerunt organa...» (LA 31, 16); és a dir, 
‘deixaren els instruments i es preguntaren: “Cantarem nosaltres al Senyor?”’. Sal 137, 4 
b Traducció errònia: «cantica laudis» (LA 31, 16) 
c Es refereix a Mt 20, 2-16 e 1Cor 9, 24. LA en parla de tres («triplex premium» LA 31, 25) 
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per obra de penitència e, aprés, que·s combata baronívolment en la batalla contra los 

diables e lurs tentacions. E, si açò fa hom, haurà III gurdós, car, al treballant, serà donat 

lo diner e, al corrent, seran donats brans22 e, al combatent, corona. 

DE LA SEXAGÈSIMAa 

exagèsima23 comença en lo diumenge en lo qual se canta en lo començament de la 70 

missa un cant qui comença axí: «Leva e, per què dorms Senyor?», etc.;24b és finida 

en lo diumenge aprés Pasca. E fonch stablida sexagèsima per la redempció e per 

significació e per representació. Per redempció, car Melchíades, qui era papa, e en 

Silvestre,c qui era bisbe de Roma, stabliren que dues vegades menjàs hom en lo 

dissapte per ço que la abstinència que hom ha feta lo divendres, en lo qual tothom deu 75 

dejunar en tota la terra, la natura de l’hom no sia frèvol, per què en redempció dels 

dissaptes d’aquell temps hi ajustaren la quaresma. Per significació fonch stablida la 

sexagèsima, car sexagèsima significa lo temps de la Nativitat e la Sglésia significa la 

tristor de aquell temps per lo defalliment de l’spòs. Per representació, car sexagèsima 

és part dels fruyts que deu ésser [LXXXVIIIa] donada a les vídues e en consolació de la 80 

Sglésia són dues ales, ço és, dues obres, de misericòrdia e de compliment de la ley.  

On sexagèsima vol tant dir com VI deenes e en açò és entesa tota la ley e, per açò, 

és dita sexagèsima fins al quart dia passat aprés Pasca, en lo qual se canta en la missa 

un cant qui comença: «Veniu fills beneÿts del meu pare»,25d per ço com aquells qui 

hauran complits los manaments de Déu e les obres de misericòrdia oiran aquest cant, 85 

per què lavors se obrirà la porta de la sposa e abraçarà lo seu spòs. Som amonestats en 

la Epístola que, a semblança de sanct26 Pau, soffiram pacientment passions e 

tribulacions del defalliment de l’spòs; e en l’Evangeli som amonestats que tostemps 

stigam en sembrar bones obres. E la Sglésia, que, quasi desemparant, havia cridat 

«Encircuïren-me plors de27 mort»,28e etc., ara retorna ací e demana en lo offici de la 90 

missa que sia ajudada en la tribulació sua e que·n sia gitada, cridant e dient: «Leva tu 

Senyor», etc. E posa aquí tres vegades per ço que los uns són en la Sglésia qui són 

constrets per lurs contraris, mas no·s desvien; e són-ne d’altres qui són foragitats e 

constrets per ço com no sofferen les coses contrarioses, és perill que les riqueses no·ls 

trench.f Per què canta la Sglésia que Déu se leu, quant als primers confortar, com si 95 

                                                 
a Segon diumenge i segona setmana abans de la Quaresma, corresponent a seixanta dies abans de la 
Pasqua. 
b Sal. 44, 23 
c Melquíades I, papa del 311 al 314. Silvestre I, papa del 314 al 335. 
d Mt 25, 34 
e Sal 18, 5. 
f Traducció deficient: «Quidam enim sunt in ecclesia qui aduersis premuntur, sed non deiciuntur, quidam 
qui premuntur et deciuntur, quidam qui nec premuntur nec deiciuntur, tamen quia aduersa non tolerant, 
periculum est ne prospera ipsos frangant» (LA 32, 15); és a dir, ‘De fet, hi ha alguns en l’Església que són 
oprimits per l’adversitat, però no abatuts, i alguns que són oprimits i abatuts, alguns que no estan ni 

S 
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eren vists dormints no·ls ne giten; e crida per los segons que·s leu per ells a convertir, 

als quals sembla que·ls haja girada la cara en ço que·ls crida; axí mateix, diu, cridant 

per los terçers, que·s leu per ço que·ls ajut en benaventurances e·ls desliure de mal. 

DE LA QUINQUAGÈSIMAa [LXXXVIIIb] 

Quinquagèsima dura del diumenge en lo qual se canta en la missa «Tu sies a mi 100 

defenedor senyor e Déu»b e és termenada en lo dia de Pasca. E és stablida 

quinquagèsima per complimentc e per significament. Per compliment, on com nosaltres 

degam dejunar XL dies a semblança de Jesucrist e en la quaresma no sien més de XXXVI 

dies dejunadors, per ço com no dejunam los diumenges per alegria e per reverència, ço 

és, per raó e per exemple de Jesucrist, qui en lo dia de la sua resurrectió menjà dues 105 

vegades ‒ço és, com entrà als dexebles sancts ab les portes tancades e li donaren una 

part de peix torrat e bresca de mel e altra vegada com los dexebles anaven a Emaús‒, 

on, per açò, per compliment dels diumenges de la quaresma hi són ajustats los quatre 

dies. Per significament, on com los capellans vessen que, axí com ells anaven davant lo 

poble per orde, axí devien ells anar davant per sanctedat, per què·s deuen abstenir 110 

abans de dos dies de carn a menjar, los quals són dels quatre dies en los quals deuen 

dejunar e, axí, és ajustada una sepmana en la quaresma qui és appellada de 

quinquagèsima, ço és, per significament, car quinquagèsima per significança significa 

‘lo temps de remissió’, ço és, de penitència, en lo qual totes coses se perdonen. Car lo 

sinquantén any era molt alegre per ço com era any de perdó,d car tots los deutes de 115 

peccats se perdonen e los catius solen ésser desliurats axí que cascú se’n torna a ses 

possessions, per la qual cosa és significat que per penitència són perdonats tots peccats 

e és hom desliurat de la servitut del dimoni e són retornats a les possessions dels 

celestials casaments.  

Tres coses nos són necessàries, les quals nos són preposades en la 120 

Epí[LXXXVIIIc]stola e en l’Evangeli en açò que les obres de penitència són perfetes, ço és: 

caritat, la qual és preposada en la Epístola; la memòria de la divinal passió e la fe, qui 

és entesa per lo il·luminament del cech, e açò és posat en l’Evangeli per ço com fe és en 

obra de Déu, car sens fe no és possible a l’home que plàcia a Déu. E la memòria de la 

passió fa a hom totes coses leugeres, per què diu sant Gregori: «Si hom ha memòria de 125 

                                                                                                                                               

oprimits ni abatuts i, no obstant això, encara que no suporten l’adversitat, hi ha el perill que la sort els 
arruïne’. 
a Diumenge i setmana setmana que precedeix a la Quaresma, corresponent a cinquanta dies abans de la 
Pasqua. 
b Sal 31, 3. 
c ‘Complement’. 
d «Quinquagesimus enim annus erat iubileus qui erat annus remissionis» (LA 33, 8). El text es refereix al 
jubileu eclesiàstic (traduït en FS per alegre), que tenia lloc cada cinquanta anys i que fou establit pel papa 
Bonifaci VIII el 1300 (a partir de 1475 és cada 25 anys). Amb el jubileu s’atorga indulgència plenària als 
fidels que reunisquen certes condicions, fet que té l’origen en la solemne celebració de perdó que els jueus 
celebren cada cinquanta anys.  
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la passió, neguna cosa no és que hom no sostenga ab egual coratge». E caritat fa ésser 

contínuament a hom en bona obra, car, segons que diu sanct29 Gregori, amor de Déu no 

pot ésser ociosa, car obra grans coses en hom si y és, mas, si no ha voluntat, és 

negligent e no és amor.  

Axí com en lo començament la Sglésia, quasi desesperant, havia cridat 130 

«Encircuïren-me plors», etc.,a e puys, enaprés, torna a si mateixa e demana adjutori e, 

axí, ha rebuda fiança e sperança de perdó de penitència, e diu: «Tu sies a mi ajudador 

en Déu», etc.,b en lo qual cant quatre coses demana, ço és: defensió e fermament, refugi 

e guiament, car tots los hòmens del món, o són en gràcia, o en culpa, o en coses 

contrarioses o de benaventurança. E, per aquells qui són en gràcia, demana la Sglésia 135 

fermetat per ço que en aquella confermats sien; e, per aquells qui són en culpa, demana 

la Sglésia que Déu sia a ells refrigeri; e,30 per aquells qui són en contrarietat, demana la 

Sglésia defensió per ço que en les lurs tribulacions sien defesos; e, per aquells qui són 

en prosperitat, demana la Sglésia guiament per ço que en lurs béns sien per Déu guiats.  

És termenada quinquagèsima, segons que és dit, en lo dia de Pasca per ço que 140 

penitència fa a hom resuscitar a la novella part de Déu, per què en aquest temps canta 

hom sovent lo psalm [LXXXVIIId] qui comença «Merçè hages de mi Senyor Déu»31c e és 

psalm de penitència e de perdó de peccats. 

DE LA QUADRAGÈSIMAd 

Quadragèsima comença en lo diumenge en lo qual se canta un cant qui comença 145 

«Constreny-me de tribulacions», etc.,e en lo qual la Sglésia, qui era de tantes 

tribulacions constreta, havia cridat: «Encircuexen-me32 plors de mort», etc.; aprés 

respira e, plorant, demana adjutori dient: «Leva tu, Senyor, sies a mi en Déu 

defenedor», etc. És notadora cosa que quadragèsima conté en si XLII dies, comptant los 

diumenges, dels quals qui·n leva VI diumenges romanen XXXVI dies en abstinència, qui 150 

són delmef de tots los dies de l’any, qui són CCCLXV dies, mas los quatre dies qui 

damunt hi són ajustats axí com sagrat nombre per ço com XL dies són complits, los 

quals consagrà lo salvador per son dejuni.  

Mas dejuna hom XL dies per tres raons. La primera raó, que diu sanct Agustí, que 

sanct Matheu posa XL generacions, en açò, donchs, Jesucrist, per lo seu XL nombre, a 155 

                                                 
a Sal 18, 5. 
b Mt 13, 23. 
c Sal 51, 3. 
d La Quaresma és el període de penitència de quaranta dies abans de la Pasqua, que comença el Dimecres 
de Cendra i acaba el Dijous Sant de vesprada. El seu origen es remunta al segle IV, al dejuni de quaranta 
dies que havien de servar els catecúmens abans del baptisme, que tenia lloc en la celebració pasqual. 
Aquests quaranta dies representen els dies que passà Crist al desert.  
e Sal 91, 15. 
f ‘La desena part’. 
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nosaltres devallà per ço que pugem nosaltres a ell, per lo nostre XL nombre dejunam. 

Altra raó ne assigna ell mateix sanct Agustí dient: «Per ço que nosaltres hajam lo L 

nombre mester és que y ajustem X dies per ço que nosaltres vingam33 a la 

benaventurança de glòria, mas convé que treballem en tota la present vida en nostre 

Senyor. E stigué ab los seus dexebles per spay de XL dies.a La terça raó ne assigna 160 

mestre Prepositus en la Summa dels officis, dient: «Lo nombre és divisit en quatre 

partides de l’any, ço és, en quatre temps; e l’om és compost de IIII elements e de IIII 

complexions; e nosaltres havem posada la novella ley, que és [LXXXIXa] en34 los IIII 

Evangelis, e la vella ley, que és en los X manaments, per què convé que lo X35 nombre 

sia multiplicat per lo XLb e, axí, nós façam penitència, ço és, que·ls manaments de la 165 

novella ley e de la vella cumplam en tot lo temps de la nostra vida. És fet, donchs, axí 

com havem dit,36 lo nostre cors de quatre elements qui han quasi IIII selles en lo nostre 

cors, car lo foch ha sella en los ulls; e l’ayre, en la lengua e en les orelles; e l’aygua, en 

los genitius; e la terra, en les mans e en los altres membres senyoreja. Per què, donchs, 

en los ulls, de curiositat; e en la lengua e en les orelles, de moviments; e en los genitius, 170 

de voluntat; e en les mans e en los altres membres, de crueltat. E aquestes quatre coses 

confessa lo publicà:c per ço com stà luny, confessa luxúria, per ço com és cosa pudent, 

quasi qui diga: “No·m gos ne·m dech acostar a tu, Senyor, per ço que en les tues orelles 

no puda”; on diu que no gosa levar los ulls al cel, <e> confessa la sua curiositat; que per 

la mà bat los pits, <e> confessa la crueltat; en ço que diu “Prop sies37 a mi tu, Senyor, 175 

qui só peccador”».d E aquestes coses diu Prepositus.  

Per què nosaltres no dejunam la quaresma en aquell temps en lo qual la dejunà 

Jesucrist,38 car ell la començà a dejunar encontinent que fonch batejat, ne perquè Pasca 

aprés quaresma nós39 continuam. IIII raons ne són assignades en la Summa de l’offici de 

mestre Johan Beleth. La primera, que, si nosaltres volem star ab Jesucrist, e açò car ell 180 

per nosaltres ha sofferta passió, cové que nosaltres per ell soffiram treball. La segona,40 

per ço que nosaltres resemblem los fills de Israel, qui, primerament, en aquell temps, 

exiren de Egypte e, aprés aquell temps mateix, exiren de Babilònia, la qual cosa se 

prova per ço: car aquells e aquests foren exits41 [LXXXIXb] de lurs lochs e feren Pasca e, 

axí, nosaltres resemblam a ells en aquests temps e dejunam per ço com de Egipte e de 185 

Babilònia exim e entram en la terra de la perdurable heretat. La terça raó és car major 

desig tenim en la luxúria en lo temps de la primavera que en altre temps e, per ço, 

nosaltres refrenam lo cors e·ns sforçam a dejunar. La quarta raó és per ço que, aprés lo 

                                                 
a «unde et dominus quadraginta diebus cum discipulis mansit et post decima die spiritum sanctum 
Paracletum misit» (LA 34, 9), és a dir, ‘per açò el Senyor estigué amb els deixebles quaranta dies i, després 
de deu dies, envià el Sant Esperit’. 
b El 10 s’ha de multiplicar per 4, no per 40: «ut denarius per quaternarium multiplicetur ut sic quadraginta 
faciamus» (LA 34, 12).  
c Vid. Lc 18, 9-14. Es refereix a la paràbola del fariseu i el publicà. 
d Lc. 18, 13. «“Propitius esto mihi peccatori”, scurrilitatem; nam scurre consueuerunt uocari peccatores uel 
potius lecatores» (LA 34, 22-23); és a dir: ‘Propitius esto mihi peccatori, confessa bufoneria: els bufons eren, 
de fet, habitualment anomenats pecadors o, més aviat, aduladors’. 
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dejuni, devem lo cors de Jesuchrist rebre, donchs, axí com los fills de Israel se 

turmentaven abans que menjassen l’anyell ‒menjaven letugues salvatges amargants‒, 190 

<e>42 axí nosaltres devem a nosaltres mateixs43 per penitència turmentar per ço que, per 

gràcia de Jesucrist, dignament pugam menjar l’anyell de la sancta44 e perfeta vida. 

DE LES QUATRE TEMPRES45a 

Los46 dejunis de les quatre tempres47 foren stablits per en Calixto papa.48b Fan-se 

aquests dejunis IIII49 vegades l’any, de açò per què·s fan són moltes raons.50 195 

Primerament,51 car la primavera és calda e humida, e l’estiu és calt e sech, l’autumne és 

fret e sech, hyvern és fret e humit. Donchs, en la primavera, per ço que la vana amor de 

luxúria temprem en nosaltres, dejunam; e dejunam en52 estiu per ço53 que la color de 

avarícia castiguem en los nostres coratges; dejunam en autumne per ço que castiguem 

en nosaltres la sequedat de la nostra supèrbia; dejunam en hyvern per ço que 200 

castiguem en nosaltres lo fret de la nostra no-fealtat e malesa.  

La segona rahó és, per què dejuna hom quatre vegades en l’any,54 per ço com en 

los primers dies que hom dejuna són en març –ço és, en la primera sepmana55 de 

Quaresma– e açò fem perquè en56 nosaltres matem los nostres vicis que no·ns poden 

matar en neguna manera e dejunam [LXXXIXc] majorment que en nosaltres nasca 205 

noblesa de virtut. E dejunam en l’estiu, ço és, en la sepmana57 de Pentecostés, per ço 

com, lavors, vengué58 lo Sanct59 Spirit en nosaltres, per què deu hom ésser60 ferm en 

l’Espirit Sanct. E dejunam en setembre, abans de la festa de Sanct61 Miquel per ço que 

hajam fruyt de bones obres. E dejunam en deembre per ço com, lavors, moren les 

herbes e, axí, nosaltres devem ésser mortificats en lo món.62 210 

La terça raó és, per què devem dejunar,63 per ço que resemblem los jueus, qui 

dejunen64 quatre vegades en l’any, ço és, abans de Pasca e65 abans de Penthecostés e 

abans de Scenophègiac –ço és, abans del firmament del tabernacle– e, en deembre, 

abans de Encèniad –ço és, de la dedicació feta en deembre–. 

La quarta raó és, per què nosaltres devem dejunar, per ço66 que hom és de quatre 215 

elements quant al cors e de tres potències –ço és, racional, concupiscible e irascible– 

quant67 a l’ànima. E, per ço que aquestes coses sien en nosaltres temprades, dejunam 

tres dies quatre vegades en l’any, per ço que aquell nombre carnal sia attribuït al cors e 

a l’ànima. Aquestes raons són les que diu mestre Johan Beleth.  

                                                 
a «El dejuni dels quatre temps» fa referència als quatre dejunis que el papa Sirici (388-399) establí a l’inici 
de cada estació agafant com a referència la tradició hebraica basada en Za 8, 19. 
b Calixt I, papa del 217 al 222. 
c Festa jueva del Tabernacle o de les Cabanyelles (Sukkōt), entre setembre i octubre, en commemoració dels 
temps en què els israelites habitaren al desert. 
d Festa jueva de la Dedicació, que celebra la reconstrucció del temple de Jerusalem profanat per Antíoc IV 
al desembre del 164 aC. 
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La V68 raó és, per què dejunam,69 segons que diu sanct Hierònim, car en lo temps 220 

que és appellat primavera creix la sanch; e en estiu, còlera; e en autumne, malencolia;70 

e en hyvern, fleuma. Dejunam, donchs, en primavera per ço que en nosaltres sia 

aminuada sanch e desig e no degut alegrament, car hom71 sanguini és molt luxuriós e 

alegre. Dejunam en estiu per ço que en nosaltres sia afflaquida còlera de ira, per ço com 

hom colèrich naturalment és irós e envejós. Dejunam en autumne per ço que sia 225 

afflaquida en nosaltres malencolia72 de desig e de tristor, car home [LXXXIXd] 

malencòlich73 naturalment és trist. Dejunam en hyvern per ço que en nosaltres sia 

afflaquida fleuma de duresa, car hom fleumàtich naturalment és dur e ab gros 

enteniment e pereós.  

La VI raó és que nosaltres devem dejunar74 per ço com primavera és comparada a 230 

l’ayre; e estiu, al foch; autumne, a la terra; e hyvern, a l’aygua. Dejunam, donchs, en 

primavera per ço que en nosaltres sia dondat75 l’ayre d’ergull e76 de supèrbia. Dejunam 

en estiu per ço que en nosaltres sia dondada77 fredor de innorància.78a E dejunam en 

hyvern per ço que en nosaltres sia dondada79 l’aygua de leugeria e de no-fermetat.  

La VII raó és, per què dejunam,80 per ço com la primavera és semblant a infant 235 

subtil; e estiu, a infant de XVIII anys corrent; autumne, de madura edat baronil; e 

hyvern, a vellesa. Dejunam, donchs, en primavera per ço que <no>81 siam infants de 

innorància.b Dejunam en estiu per ço que <no>82 siam fets jóvens per fermetat. Dejunam 

en autumne per ço que siam madurs per temprament. Dejunam en hyvern per ço que 

siam fets vells per saviesa e per honesta vida e que satisfaçam a qualsevulla cosa que·ns 240 

venga per aquells quatre temps. 

La VIII83 raó és,84 que·ns hi assigna mestre Guillem Altisiodorensis, que devem 

dejunar los dits quatre temps perquè esmenem los defalliments que nosaltres fem en 

los altres temps de l’any. E dejunam per tres dies per ço que satisfaçam en lo dia per lo 

qual nosaltres fallim en lo mes. E dejunam en lo quart dia, ço és, en lo dimecres, per ço 245 

com Jesuchrist fonch liurat per Judes. E dejunam en lo divendres per ço com Jesuchrist 

hi fonch crucificat. E dejunam en lo dissapte per ço com Je[XCa]sucrist fonch mes en lo 

sepulcrfe e per ço com los àpostols eren trists de la mort de son Senyor.85 

                                                 
1 dels temps: om. I2 
2 ver: veure I2 
3 les festes qui vénen entre: om. I2 
4 durà: om. I2 
5 unctió: remissio I2 
6 Encircuïren-me los gemechs de la mort: Circumdederunt me gemitus mortis etc I2 

7 és ensenyat: se amostre I2 

                                                 
a Sembla que s’ha produït un salt del mateix al mateix (subratllat) entre l’estiu i la tardor: «In estate, ut 
edometur ignis cupiditatis et auaritie. In autumpno, ut edometur terra frigiditatis et tenebrose ignorantie» (LA 
35, 28-29). 
b «simus pueri per innocentiam» (LA 35, 32). Pel que sembla l’opció d’I2 és la correcta, sense la partícula no 
(cal entendre ignorància com a equivalent d’innocència). 
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8 honrament: honorament I2 

9 los cors: lo cors I1 los coros I2  
10 adonchs: en aquell temps I2 
11 sancts: sants I2 
12 sancts: sants I2 
13 sepmana: setmana I2 
14 <car>: om. I2 
15 entenem: entenent I1 
16 VI: ·vii· I2 sex LA 220, 11 
17 [lo qual]: lo qual I2 
18 alegrament: alegria I2 
19 anyes: sarcinas I2 
20 e: om. I2 

21 mostra: mostre I2 

22 seran donats brans: sera donada joya I2 
23 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
24 «Leva e, per què dorms Senyor?», etc.: Exurge quare obdormis domine I2 

25 Veniu fills beneÿts del meu pare: Venite benedicti patris mei I2 

26 sanct: sant I2 

27 plors de: plors de plors de I1 

28 Encircuïren-me plors de mort: Circumdederu[n]t me gemitus mortis I2 

29 sanct: sant I2 

30 e: e per lo semblant I2 
31 Merçè hages de mi Senyor Déu: Miserere mei deus I2 
32 Encircuexen-me: Encircueixen me I2 

33 vingam: vinga I1 

34 en: on I1 

35 X: dee I2 

36 axí com havem dit: om. I2 

37 Prop sies: propici sies I2 (Propitius esto LA 34, 22) 
38 aquell temps en lo qual la dejunà Jesuchrist: lo temps que jesu christ la deiuna I2 

39 nós: om. I2 

40 segona: segona rao I2 

41 exits: exis I1 

42 <e>: om. I2 

43 a nosaltres mateixs: nos I2 

44 sancta: santa I2 

45 DE LES QUATRE TEMPRES: Dels quatre temps I2 

46 Los: qos I1 (la q apareix en l’espai buit de la caplletra). 
47 de les quatre tempres: dels quatre temps I2 

48 en Calixto papa: papa calist I2  
49 IIII: quatre I2 

50 de açò per què·s fan són moltes raons: e de aços fan moltes raons I2 

51 Primerament: La primera I2 

52 dejunam en estiu: en lestiu I2 

53 ço: om. I2 

54 és, per què dejuna hom quatre vegades en l’any: perque deiuna hom quatre vegades en lany es I2 

55 primera sepmana: segona setmana I2 

56 en: om. I2 

57 sepmana: setmana I2 

58 vengué: vingue I2 

59 Sanct: sant I2 

60 hom ésser: esser hom I2 

61 Sanct: sant I2 

62 món: nom I1 (mundo LA 35, 12) 
63 és, per què devem dejunar: perque deuem deiunar es I2 
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64 dejunen: deiunan I2 

65 e: om. I2 

66 per ço: es per ço I2 

67 quant: e aço quant I2 
68 V: quinta I2 
69 és, per què dejunam: perque dejunam es I2 
70 malencolia: melancolia I2 
71 hom: home I2 

72 malencolia: melancolia I2 
73 home malencòlich: hom melancolic I2 

74 és que nosaltres devem dejunar: que nosaltres deuem deiuanar es I2 
75 dondat: domat I2 

76 d’ergull e: om. I2 

77 dondada: domada I2 

78 innorància: ignorancia I2 

79 dondada: domada I2 
80 és, per què dejunam: perque dejunam es I2 

81 no: om. I2  
82 no: om. I2 

83 VIII: huytena I2 

84 és: om. I2 

85 los àpostols eren trists de la mort de son Senyor: los gloriosos apostols eren trists per la mort e passio de son mestre 

e senyor redemptor nostre jesu christ I2 
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[XXXV] LA VIDA DE SANCT1 IGNACIa 

gnaci vol dir quasi ‘foch pacient de la amor del Senyor’. E fonch2 dexeble de sanct3 

Johan e fonch bisbe de Antiochia, qui tramés unes letres a nostra Dona sancta 

Maria4 en aytals5 paraules: «A na Maria, qui portà Jesucrist, Ignaci, qui és novel en la fe, 

dexeble6 de Johan e teu, saluts. Confortar e consolar te deuries, he yo percebut de ton 5 

fill Jesuchrist maravelloses coses, de les quals só spantat sols7 de l’oir, mas de tu, qui 

fuist sa familiarment acostada e ajustada e sabist los seus secrets per desig de cor, desig 

ésser servent de aquell». E la Verge, mare de Jesucrist,8 respòs-li axí: «A l’amat Ignaci, 

dexeble de Johan, la humil serventa de Jesucrist, saluts. Aquelles coses que oïst dir de 

mon fill Jesucrist e que tu n’as aprés, sàpies que són veres coses e allò creu e stà en lo 10 

vot de crestianisme fermament e les costumes e la tua vida ab lo vot confermes. [XCb] E 

yo vendré ab Johan a veure a tu e los qui ab tu stan e fes tots tos fets esforçadament en 

la fe. E no t’spanta la crueltat ne la persecució dels chrestians, mas vulles exalçar lo teu 

sperit en Déu». Lo saludament de la Verge fonch de tan gran autoritat que foren 

instruïts en la fe sanct9 Ignaci e sant Dyonís, dexeble de sanct Pau, e d’altres molts.10 15 

És legit en una hystòria que sanct11 Ignaci oí los àngels cantants antíphenes12 

sobre un munt e, per ço, ell ordenà que hom cantàs antíphenes13 e psalms en la sglésia e 

que los psalms fossen entonats, ço és, que haguessen so per les antíphenes.14  

On, com sanct15 Ignaci pregàs Déu per la pau de la Sglésia e que temia lo perill 

dels malalts més que lo seu, en Trayà16 emperador,b qui venia de una batalla, menaçava 20 

als17 chrestians e sanct18 Ignaci vench davant ell e li dix que era chrestià, per què en 

Trayà19 lo féu ligar ab ferres e liurà’l a X20 cavallers e manà que fos portat a Roma e 

menaçà-li21 que ell lo faria menjar a bèsties. On, com ell fos portat en Roma, sanct22 

Ignaci tramés per totes les sglésies letres sues per ço que·ls confortàs en la fe de 

Jesucrist, entre les quals tramés una letra a l’església major de Roma, segons que·s lig 25 

en les Hystòries scolàstiques, on se compta molt clarament,23 e pregà’ls que no 

empatxassen lo seu martyri, la qual letra dehia axí: «De Síria fins en Roma me combat 

yo ab bèsties e ab terra e ab mar, dia e nit constret e ligat ab X leoparts. E per cavallers 

só yo amenat, qui·m són donats per guarda,24 e són per los nostres benifets fets senyors, 

mas yo só ensenyat per la lur malesa a bèsties que apparellen a mi devorar. O! Quant 30 

vendran? O! Quant seran trameses? O! Quant serà degut que usen de les mies carns? 

[XCc] Convidar-los-he yo a la mia devoració, pregar-los-he que facen a mi ço que als 

altres feren perquè no temen a tocar lo meu cors. Per què yo prech que venguen,25 car 

yo conech qual cosa a mi covén,26 ço és, foch e bèsties e departiment e trencament de 

                                                 
a Data de celebració: en la tradició medieval, l’1 de febrer (actualment, el 17 d’octubre). Sant Ignasi fou 
bisbe d’Antioquia, traslladat a Roma per a ser martiritzat a començaments del segle II. Es representa vestit 
amb els ornaments episcopals, amb dos lleons que recorden el seu martiri amb el cor, on apareix inscrit el 
nom de Jesús. 
b Trajà, emperador  del 98 al 117. 

I 
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tots los membres del cors e totes penes seran en mi. Aquestes me sien donades, sol que 35 

yo haja per gràcia de Déu que sia rebut per Jesuchrist». 

E, com ell fos vengut a Roma e davant en Trayà27 fos aportat, dix-li: «Ignaci, per 

què fas tu rebel·lar ne convertir tota Antiochia ne la mia gent a la fe chrestiana?». E 

sanct28 Ignaci respòs: «Yo volria que pogués a tu convertir per ço que abstinguesses29 

més fort30 principat». E, lavors, en Trayà31 dix-li: «Sacrifica als déus nostres e seràs bisbe 40 

de tots los preveres». E ell dix: «Ne als teus déus sacrificaré ne desig la tua dignitat, 

abans pots fer de mi ço que·t vulles, que en neguna manera no mudaràs lo meu 

enteniment». Per què en Trayà32 manà als seus ministres que·l batessen ab correges 

emplomades e que li specejassen lo seu cors ab pues de ferre e, puys, que li fregassen 

les naffres amb pedres. On, com ells fessen totes aquestes coses e sanct33 Ignaci stigués 45 

sens tot moviment, dix en Trayà34 que·l posassen tot nuu sobre carbons vius. E sanct35 

Ignaci dix: «Sàpies que foch cremant ne aygua bullent no·m poran36 moure». Respòs-li 

en Trayà:37 «Ço que tu dius són encantaments, per què tu no sents tan grans turments». 

Dix sanct Ignaci: «Nosaltres, que38 som chrestians, no som encantadors, abans vedam 

en nostra ley que los encantadors no viuen, mas vosaltres sou encantadors, qui adorau 50 

ýdoles». Per què en Trayà39 manà que li specejassen lo seu cors ab pues e que li 

metessen sal en les naffres, per què sanct40 Ignaci li dix: «No són dignes41 les passions 

d’aquest [XCd] temps».a Puys, fonch mes en un42 carçre; l’emperador43 manà que no li 

donassen a menjar ne a beure e, a cap de tres dies, que·l44 fessen menjar a bèsties 

salvatges.  55 

E lo terç dia, l’emperador e tot lo poble fonch ajustat per veure sanct45 Ignaci, 

que·l devien liurar per devorar a bèsties salvatges. E fonch ligat en46 un pal e, puys,47 

soltaren-li los leons e sanct48 Ignaci dix: «O, poble que49 mirau aquesta batalla! Sapiau 

que yo no só treballat en va, car no sostinch açò per neguna manera, sinó per pietat, car 

fermament só yo de Jesucrist e seré, per què no tem los déus bestials, mas50 vull ésser 60 

presoner51 de les celestials coses». E l’emperador dix: «Gran sofferiment fan los 

chrestians per lur Christ que no·n sofferria tant un grech per lur déu». E sanct Ignaci 

respòs: «No és açò gens virtut mia, abans ho soffir per lo adjutori de Jesuchrist». E los 

leons, com veren sant52 Ignaci, anaren-se a fregar a ell e no li feren negun53 mal. E, 

quant en Trayà54 ho véu, fonch molt maravellat e partí’s de aquí e féu-lo turmentar 65 

altra vegada ab fusts fins que fonch mort. E los chrestians portaren-se’n lo cors e·l 

soterraren honradament. On, com l’emperador rebés unes letres en les quals era molt 

loat per ço com fahia55 matar los chrestians, ell se dolgué molt dels mals que havia fets 

a sanct Ignaci e manà que tothom qui fes mal a chrestià que fos punit. 

És legit que sanct56 Ignaci, mentre que era posat en los turments, no cessava de 70 

pregar e de nomenar lo nom de Jesuchrist e, com los turmentadors li demanassen per 

què nomenava tant aquell nom de Jesuchrist, ell los respòs: «Per ço com l’é scrit en lo 

                                                 
a Rom 8, 18. 
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meu cor aquest preciós nom e no·m puch star que no·l nomén». E, aprés sa57 mort, 

[XCIa] aquells obriren-lo e tragueren-li lo cor e tallaren-lo e, en cascun tall que fahien,58 

trobaven aquell nom59 scrit ab letres d’or, per què molts hòmens se’n convertiren a 75 

Déu.  

D’aquest sanct diu sanct60 Bernat sobre lo psalm qui comença: «Qui habitat in 

adiutorio altissimi», etc.:a «Aquell gran sant Ignaci, oïdor del dexeble lo qual amà61 Jesús, 

e la mare amà62 a ell, per lo qual és requerida63 nostra pobresa per les sues precioses 

riqueses. Sancta Maria64 honrà molt, per molts scrits e per moltes letres que ell li 80 

tramés, per les quals se consolava,65 e intitulava tots los seus66 libres per lo seu 

comandament e per la67 honor d’ella, que és molt68 gran sens mesura».   

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 fonch: fonc I2 

3 sanct: sant I2 
4 nostra Dona sancta Maria: la intemerada verge maria senyora nostra I2 
5 aytals: semblants I2 
6 dexeble: e dexeble I2 
7 sols: solament I2 
8 Verge, mare de Jesuchrist: humil mare de deu I2 
9 sanct: sant I2 
10 d’altres molts: molts altres I2 
11 sanct: sant I2 

12 antíphenes: antiffones I2 

13 antíphenes: antiffones I2 
14 antíphenes: antiffones I2 
15 sanct: sant I2 

16 en Trayà: traja I2 

17 als: los I2 
18 sanct: sant I2 
19 en Trayà: traja I2 
20 X: deu I2 
21 menaçà-li: menaçal I2 
22 sanct: sant I2 
23 on se compta molt clarament: om. I2 

24 guarda: guardes I2 

25 venguen: vingan I2 
26 covén: cove I2 
27 en Trayà: traja I2 
28 sanct: sant I2 

29 abstinguesses: attingu[esses] I2 
30 més fort: major I2 
31 en Trayà: traja I2 
32 en Trayà: traja I2 
33 sanct: sant I2 
34 en Trayà: traja I2 
35 sanct: sant I2 
36 poran: pora I1 

37 en Trayà: traja I2 
38 que: qui I2 
39 en Trayà: traja I2 

                                                 
a Sal 2, 4. 
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40 sanct: sant I2 
41 dignes: condignes I2 
42 un: lo I2 
43 l’emperador: e lemperador I2 
44 que·l: lo I2 
45 sanct: sant I2 
46 en: a I2 
47 puys: om. I2 
48 sanct: sant I2 
49 que: qui I2 
50 mas: ans I2 
51 presoner: personer I2 

52 sant: sanct I2 
53 negun: algun I2 
54 en Trayà: traja I2 
55 fahia: fehia I2 
56 sanct: sant I2 
57 sa: la sua I2 
58 fahien: fehien I2 
59 aquell nom: lo precios nom de jesu crist I2 
60 sanct: sant I2 
61 amà: amava I2 
62 amà: amava I2 
63 requerida: enrequida I2 
64 Sancta Maria: La sacratissima verge maria I2 

65 per molts scrits e per moltes letres que ell li tramés, per les quals se consolava: om. I2 

66 los seus: sos I2 

67 per lo seu comandament e per la: en I2 

68 molt: om. I2 
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[XXXVI] DE LA PURIFICACIÓ DE LA VERGE MARIAa 

a purificació de la Verge1 Maria fonch2 feta aprés de la nativitat de nostre Senyor 

Déu Jesucrist XL3 dies. Solie’s nomenar aquesta festa en tres maneres, ço és, 

Purificació e Ypapanti4b e Candelera.  

És dita Purificació per ço com al XL5 dia de la nativitat de Jesucrist vench la 5 

Benaventurada [XCIb] al temple per ço que ella fos mundada, segons la costuma de la 

vella ley, ja fos açò que ella no fos tenguda sots aquella ley. Mana la ley en lo libre qui 

és appellat Levítich, en lo XII capítol,c que fembra concebent per sement de home e 

infantàs fill que fos no neta, que·s guardàs per VII dies de acostar-se a home e que no 

entràs en lo temple. Mas complits los VII dies, que fos neta, se podia ajustar ab home, 10 

mas encara a XXXIII dies quant a l’entrament del temple era no6 neta. Mas, al XL dia 

entrava en lo temple e offeria l’infant ab offertes. E, si havia filla, ella doblava los dies 

quant a l’entrament del temple.  

Mas que manà Déu que l’infant fos offert al temple en lo XL7 dia, tres raons se’n8 

poden assignar. La primera9 és perquè açò sia entés que, axí com l’infant és portat en lo 15 

material temple, axí en lo XL dia de la sua concepció moltes vegades la ànima és 

compresa en lo cors, axí com en lo seu temple, axí com és dit en la Hystòria Scolàstica, 

jatsia açò que·ls phísichs diguen que a XL dies és home perfet e acabat. La segona és 

que la ànima és posada en lo cors e aquí és tacada10 ella; entrant11 en lo temple al XL dia, 

per oblacions sia12 denejat de aquella taca. La terça és que açò sia donat a entendre que 20 

aquells qui han ben servit merexen entrar en lo celestial temple, qui renen los X 

manaments ab la fe dels quatre Evangelis e aquells volran seguir.  

E, quant és feta dona, són doblats los dies quant a l’entrament del temple e axí 

com se doblen quant a la formació13 del cors, car lo cors de l’hom mascle és acabat en 

XL dies e en lo XL dia la ànima hi és scampada, e axí la fembra hi és acabada en LXXX 25 

dies14 e lo LXXX dia hi és scampada la [XCIc] ànima. Mas, per què en doble se tarda de 

formar la dona en lo ventre més que l’ome no? Per què y és més tard15 scampada la 

ànima? Lexades totes altres raons, se’n poden assignar tres raons. La primera raó és per 

ço com Jesucrist devia pendre carn e encarnament de home e, per ço que home honràs 

e que més ampla gràcia li fes, volgué que pus prest fos hom format e que la mare no fos 30 

tan prest nedejada.16 La segona raó és per ço com la dona pecca més que17 home e, axí 

com los falliments són doblats defora en lo món, que axí·s deguessen doblar dedins en 

lo ventre. La terça raó és que per ço és donat a entendre que la dona en alguna manera 

                                                 
a Data de celebració: 2 de febrer. Les primeres notícies d’aquesta festivitat són del segle IV, encara que no 
entrà al cañendari litúrgic romà fins a finals del segle VII, gràcies a l’emperador Sergi I. L’escena es 
representa amb el lliurament a Simeó del nen Jesús damunt de l’altar per part de la Mare de Déu, a prop hi 
ha la profetessa Anna 
b Del grec hypapante, ‘trobada, presebtació’, en referència de la presentació de Jesús al Temple. 
c Lv 12, 2. 

L 
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fatiga més a Déu que l’home per ço car més pecca que l’home,18 car Déu en alguna 

manera és fatigat en les nostres obres malvades, perquè ell diu «Servey me feu en les 35 

vostres iniquitats»;a encara més: «Treballs sostén».b  

Donchs, la benaventurada Verge no era tenguda sots aquella ley per ço com no 

infantà per sement de home, mas per mesclat spirament, per què Moysésc dix de 

aquella que concebria per sement.d Per què la Verge Maria se volgué sotsmetre a la ley 

ab Jesucrist? Per tres raons.e  40 

La primera és per ço que Jesucrist donàs exemple de humilitat, perquè diu sanct19 

Bernat: «Verament no hagué raó la Verge en si, mas per ço que al seu fill plagués <e> 

que fos circuncís. Tu, donchs, entre les dones eres una d’elles e per ço com lo teu fill 

enmig dels infants stava». E aquesta humilitat de la mare fonch20 de la part del fill, qui 

per aquella manera se volgué subjugar en allò a la ley;f e Jesuchrist en lo seu naximent 45 

se volch haver axí com a un pobre hom e en la circuncisió axí com a pobre, mas en 

aquest dia de huy majorment se demostra com [XCId] a pobre en açò que ell fonch21 

oblació de hòmens pobres e, axí com a peccador, com a servent, se volgué ab sa mare 

star e·s volgué batejar, e no per purgar culpa sua, mas per demostrar la sua gran 

humilitat.g Car totes les coses stablides, sens peccat, volgué Jesucrist en si, no gens que 50 

ell ne freturàs, mas per ço que sa gran humilitat a nosaltres demostràs e que·ns 

ensenyàs los remeys que a son temps nos eren bons.  

V remeys són ordenats contra lo peccat original,h dels quals ne recompta III22 

Hugo de Sanct Víctor que són en la ley,i ço és, oblacions, delmes, sacrificis, per les quals 

coses majorment era manifestada de la nostra redempció, car per oblació és demostrat 55 

aqueix mateix preu, e per lo sacrifici l’escampament de la sanch e per lo delme 

remissió, per ço car, ell mateix, home fonch23 significament de la X dragma. Remey, 

donchs, fonch24 oblació perquè Chaýn25 offerí a Déu offerta dels fruyts de les messes e 

Abel del fruyt de les bèsties;j e Abram26 donà delme a Melchisedech,27 qui era prevere,k 

car, segons que diu sanct Agustí,28 totes coses donen delme o daven lavors qui·s fahien 60 

                                                 
a Is 43, 24. 
b Is 1, 14. 
c Lv 12, 2. 
d ‘Moisés, quan va decretar la llei de la purificació, es referia a les dones que conceben per sement d’home 
i, com la Mare de Déu ho féu gràcies a l’Esperit Sant, no té obligació de complir amb aquesta norma’. 
e En realitat són quatre (vid. LA 37, 23). 
f ‘I la humilitat no fou només iniciativa de la mare, també del fill, que volgué obeir la llei’. 
g Traducció deficient: «Nam in natiuitate habuit se ut pauper homo, in circumcisione ut pauper et 
peccator, sed hodie ut pauper et peccator et seruus homo; ut pauper in eo quod oblationem pauperum 
elegit, ut peccator, quantum scilicet ad similitudinem, in eo quod ipse cum matre uoluit expiari, ut seruus 
quod uoluit redimi» (LA 37, 29-30). És a dir: ‘El dia de la nativitat Jesús es mostrà com un home pobre, en 
la circumcisió com un pobre pecador i en la purificació com a pecador i com a pobre: com a pobre per 
l’oblació que féu (que més avant es dirà) i com a pecador perquè volgué redimir les culpes’. 
h Oblació, sacrifici, delme, circumcisió i baptisme. 
i ‘Tres dels cinc remeis contra el pecat original apareixen l’Antic Testament’. 
j Gn 4, 3-4. 
k Gn 14, 20. 
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per procurança de home; lo terç remey fonch29 <oblació e> lo sacrifici,30 car, segons que 

diu sanct31 Gregori, los sacrificis eren contra original peccat, per ço com desijaven en 

aquell temps que almenys fos un dels pares fels.a Mas aquell remeyb no podia convenir 

sinó solament als mascles ne podia obrir la porta de paradís, succeí a ell lo baptisme, 

que era sagrament commú a tots e cominal, qui obrí la porta de paradís. Lo primer 65 

remey és vist que rebé Jesuchrist com fonch32 offert per sos parents al temple; lo segon 

remey rebé Jhesucrist per alguna manera com dejunà XL33 dies: [XCIIa] per ço com no 

havia de què pagàs delmes de les coses, volgué almenys pagar delme dels dies; lo terç 

remey pres Jesuchrist com la sua mare offerí per ell un parell de tortres e dos parells de 

coloms per ço que·n fos fet sacrifici; lo quart remey rebé Jesuchrist com se lexà 70 

circuncir; lo sinqué remey rebé com fonch34 batejat per sanct35 Johan Baptista.  

E fonch36 raóc per ço que complís la ley, car no era vengut per solre la ley, mas per 

complir, car, si en allò ell solvés la ley, los jueus se pogueren scusar e dir: «La tua 

doctrina no·n37 rebem per ço car tu no serves la ley ne les coses qui·ns són liurades per 

los nostres pares». En tres maneres Jesucrist e la sua mare se són sotsmesos a la ley: 75 

primerament, en la ley de purificació, en senyal de virtut, per ço que com nosaltres 

haurem totes coses ben fetes digam que nosaltres som servents no profitosos;d en la 

segona manera se són sotsmesos a la ley per redempció e per exemple de humilitat e de 

honestat; en la terça manera se són sotsmesos a la ley per oblació, en exemple de 

pauperitat.  80 

La terça raó és per ço com la ley de purificació termenàs, que, axí com tenebres 

cessen com ve la lum o com ve lo sol fuig la ombra,38 axí, quant la vera purificació 

fonch39 venguda, és fugida la purificació figurada. La nostra purificació és venguda, ço 

és a dir, Christus, qui actualment és dit purificació per ço que ell nos purifica per la fe, 

segons que diu l’apòstol: «Per la fe són purificats lurs coratges».e E per açò, d’aquí 85 

avant, los pares no són tenguts a la solució, ne tanpoch les mares no són tengudes 

entrar en lo temple a la purificació, ne tampoch los fills són tenguts en aquella 

redempció.  

                                                 
a Fins ara s’ha parlat dels tres remeis que trobem a l’«antiga llei», oblació, delme i sacrifici. Però el text 
presenta un salt del mateix al mateix, amb la qual cosa oblida el quart remei, la circumcissió, i passa 
directament al darrer remei, el baptisme: «Ipsa enim sacrificia, secundum quod dicit Gregorius, erant 
contra originale peccatum. Tamen quia exigebatur ut ad minus alter parentum fidelis esset et aliquando 

utrique infideles esse poterant, ideo aduenit quartum remedium, scilicet circumcisio que siue parentes fideles essent 
siue infideles ualebat» (LA 37, 41-42). És a dir: ‘Aquests sacrificis, segons Gregori, eren contra el pecat 
original. No obstant això, com que es requereix que almenys un dels pares siga observant, i de vegades 
tots dos podien ésser infidels, s’afegí un quart remei, és a dir, la circumcisió, vàlid tant per als pares fidels 
com per als que no ho eren’. 
b La circumcisió, que només es pot aplicar als homes. 
c Aquesta és la segona raó que respon a la pregunta «Per què la Verge Maria se volgué sotsmetre a la ley ab 
Jesucrist? Per tres raons». 
d Vid. Lc 17, 10 («quan haureu fet tot allò que Déu vos ha manat, digueu: “Som uns servents que no 
mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer”»; la traducció anota que altres tradueixen: 
«som uns servents inútils», que és la versió de FS). 
e Act 15, 9. 
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La quarta raó és que·ns ensenyàs purifi[XCIIb]cadors. En V maneres és purificació 

de infàmia, segons los drets, encara que tres són en àbits, segons los quals devem ésser 90 

purgats, ço és: per jurament, lo qual significa renunciació de peccats; e per aygua, la 

qual significa lo baptismal rentament; e per foch, qui significa infusió de spiritual 

gràcia; e per testimonis, qui significa multitut de obres; e per batalla, qui significa 

multitut de tentacions. 

E, com la Verge benaventuranda vench al temple, ella apportà aquí son fill e·l 95 

remé ab V dragmes. És a notar40 que alguns primogènits se remien axí, com los 

primogènits dels XI tribs de Israel los quals se remien per V dragmes.a E alguns no·s 

remien axí, com los primogènits dels levites, que negun temps no·s remien, mas, com 

venien en edat complida, tostemps servien en lo temple a nostre Senyor. E, axí com los 

primogènits de les bèsties nets no·s remien, mas eren offerts a Déu. E alguns animals se 100 

cambiaren, axí com los primogènits dels àsens, que·s cambiaren per ovelles; e alguns 

mataven, axí com los primogènits dels cans.b Mas, com Jesuchrist fos del trib de Judà, 

qui fonch41 un dels XI tribs, manifest és que·s degué rembre. E offeriren a Déu un parell 

de tortres o dos polls de coloms e axò42 era la offerta dels pobres, mas l’anyell, dels 

richs. E no diu ja la ley un parell de tortres axí com diu damunt dos polls de coloms, 105 

per ço com colom troba hom tostemps, e no fa tortra. E, per ço com colom és ocell molt 

luxuriós, per tal no volgué nostre Senyor que fos offert a son sacrifici, e la tortra, qui és 

ocell molt vergonyós, que aquella fos offerta. Mas no havia la benaventurada Verge en 

aquell temps grans possessions, axí com los reys o al[XCIIc]tres hòmens, per què no 

pogué comprar un anyell. Mas, segons que sant Bernat diu, los tres reys li aportaren 110 

grans peçes de or, per tal com no és semblant que aytals reys aportassen pochs dons a 

tal infant, emperò, segons que a alguns plau dir, aquells dons no·ls se aturà, mas 

encontinent los donà a pobres, e axí manifestament ho refermen. O, per ventura, no li 

n’aportaren axí gran quantitat, per ço com no li offeriren sinó per significació.  

Posa l’esponedor tres oblacions davant dites qui foren fetes al Senyor: la primera 115 

fonch43 feta a Jesuchrist per los parents; la segona fonch44 feta per Jesuchrist dels ocells; 

la terça fonch45 feta en la creu per tot l’umanal linatge. Enc ço qu·és sotsmés a la ley 

aquell qui era e és senyor de la ley; la segona raó mostra pobretat en ço que ell elegí les 

oblacions de hòmens pobres; la terça46 mostra la sua caritat en ço que ell se liurà a mort 

per los peccadors.  120 

E les proprietats de la tortra són enteses per aquests versos: 

                                                 
a ‘De les dotze tribus, onze tribus havien de pagar amb diners’. 
b ‘Els primogènits dels animals també s’oferien a Déu, però no es podien redimir, encara que alguns 
animals podien ser reemplaçats, com l’ase per una ovella; en canvi altres no, com els gossos, que s’havien 
de sacrificar’. 
c Per entendre el que ve a continuació s’hauria d’afegir al davant de l’oració: «prima ostendit eius 
humilitatem...» (LA 37, 82); és a dir: ‘Amb la primera mostrà la seua humilitat...’. 
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Primerament, la tortra en cantar plora; e, quant és vengut lo temps de la 

primavera, ella·s demostra; e viu castament e stà sola; e guarda los seus 

polls de nit e fuig a tota cosa morta. 

Les propietats de la coloma són demostrades en aquests versos: 125 

Ella fa lo lit de palla,a e no ha gens de fel, e vola acompanyada, e fuig a 

cossos morts, plany-se per la companyia, bessen-se quascun ab lo bech, e 

fuig a l’enemich com l’a vist, e no naffra ab lo bech e fa dos polls. 

Aquesta festa en la segona manera és appellada Ypapanti,47 qui vol tant dir com 

‘entrament’,b per ço com Symeon e Anna encontraren a ell com lo portaven al temple e 130 

Symeon rebé Jesucrist en los seus braços.c És notadora cosa que tres maneres de 

aminvaments [XCIId] o mudaments són fets de nostre Senyor. La primera és 

aminvament de veritat, per ço com ell, qui és vera veritat, e ha fet tot home per si 

mateix e és via en si mateix, per lo qual és vida que home viu.d La segona és 

aminvament de bonesa, per ço com ell, qui era e és sanct e bo, se volgué enclinar axí 135 

com si fos peccador ab sa mare. La terça és aminvament de majestat, per ço com aquell 

qui és portador de totes coses per la sua virtut s’és lexat huy portar en los braços de 

l’hom vell e ja fos açò que lo vell lo portàs, emperò ell portava lo vell, segons aquella 

paraula que·s diu: «Lo vell portava l’infant...».e 

E lavors sanct Symeon48 lo beneý e li dix: «Ara lexa lo teu servidor en pau, segons 140 

la tua paraula».f E cridà’l Simeon per tres raons, ço és, que·l cridà lum de poble, e glòria 

del cel e Senyor de Israel,g e pot-se dar raó d’aquests tres noms en tres maneres. La 

primera és la nostra justificació, per ço que sia dit salvador perdonant culpes, car Jesús 

vol dir tant com salut, per ço com ell salva e fa ésser salvat lo seu poble dels peccats. E 

cridà’l lum, donant glòria e gràcia al poble. La segona manera és en la nostra 145 

regeneració, car, primerament, l’infant és exorcitat49 e axí és mundat de peccat,50 quant 

al primer article; e, aprés, hom li dóna la candela encesa, quant al segon article; en lo 

terç loch offer l’infant a l’altar, quant al terçer article. En la terça manera fa hom huy 

festa per la processió, car, primerament, se beneexen les candeles, e puys les encén hom 

e les donen en les mans dels fels, e puys entrem en la sglésia ab cant. En la quarta 150 

                                                 
a Traducció errònia: «Grana legit...» (LA 37, 86); és a dir: ‘Escull el gra de la palla’. Sembla que l’error ve de 
la incomprensió del que transmet VSR: «Los gras lig de la pala» (2, 248). Pel que sembla el curador del text 
no entén què vol dir verb legir (‘escollir’) i reformula l’oració. 
b Error per salt del mateix al mateix: «Dicitur secundo hoc festum ypopanti quod idem est quod presentatio, ex 

eo quod Christus in templo est presentatus; uel ypopanti idem est quod obuiatio quia Symeon...» (LA 37, 87-88). 
c Vid. Lc 2, 21-39. LA afegeix: «et dicitur ab ypo quod est ire, et anti quod est contra» (37, 88). 
d L’oració està incompleta: «Prima est exinanitio ueritatis: ille enim qui est ueritas, qui omnem hominem 
per se ipsum, qui est uia, in se ipsum, qui est uita, ducit, hodie ab aliis se duci permisit» (LA 37, 90-91); és a 
dir: ‘... hui es deixa dur per altres’.  
e La dita completa diu: «Senex puerum portabat, puer autem senem regebat» (LA 37, 94). 
f Lc 2, 29. 
g Traducció deficient: «Et appellat eum Symeon tribus nominibus scilicet salutare, lumen et gloriam plebis 
Israel» (LA 37, 97); és a dir: ‘E Simeó el cridà per tres noms: salvació, llum e glòria del poble d’Israel’. 
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manera és nomenada aquesta festa per lo terç nom, per ço com és dita Purificació quant 

al purgament de la culpa [XCIIIa], per què fonch51 Jesucrist nomenat salvador; és dita 

Candelera quant a l’il·luminament de gràcia, per què és dit Jesuchrist lum; és dita 

aquesta festa Ypapanti,52 quant a la col·lació de glòria. És pau,a per ço com ell fonch53 

mijancer; és dit salut per ço com fonch54 redemptor; és dit glòria per ço com ell és 155 

donador de béns.  

És dita aquesta festa Candelera en tres maneres,b per ço com hom hi porta les 

caneles55 enceses en les mans. Mas, per què ordena la Sglésia? IIII raons se’n poden 

assignar. Per ço que hom tolga de si la mala costuma, com los romans en temps passat, 

en les kalendes de febrer, portaven candeles enceses per honor de na56 Fèbrua, mare 160 

d’en57 Març, qui era déu de batalles.58 Enaxí que tota la ciutat, de V en V anys, 

il·luminaven de nit ab ciris e ab falles per ço que lo seu fill donàs a ells victòria de sos 

enemichs. Los romans sacrificaven en Febroari, ço és, en Fabultini,59 e los altres déus 

infernals,c e açò fehien per les ànimes de lurs antecessors. E, que lurs déus los 

ajudassen, ells60 los offerien solemnials61 offertes e tota la nit ells staven en les laors de 165 

ells ab ciris e ab falles cremants vel·lant. E, com greu cosa sia a lexar ço que hom ha 

custumat,62 los chrestians convertits diffícilment podien desemperar aquella costuma 

dels pagans, per què en63 Sèrgius papad mudà aquella costuma en millor, ço és, que los 

chrestians, a honor de la Mare de Déu, tots anys en aquest dia se il·luminassen per tot 

lo món ab candeles de cera enceses per demostrar la puritat de la Verge.  170 

Emperò,e alguns qui oïren dir que la Verge era purificada no podien creure que 

ella no freturàs de purificació, per ço com se mostrà molt pura e resplandent. És vera 

cosa que ella no freturava de purificació, per ço com no concebé per rebiment de 

sement, car ja en lo ventre [XCIIIb] de sa mare fonch64 perfetament mundada e 

sanctificada. Fonch65 axí mundada que may en ella no fonch66 per neguna manera 175 

negun moviment67 de peccat, abans sostenia la sua puritat e castedat fins a les altres, 

axí que en altres persones apagava moviments carnals e de voluntat, on dien los jueus 

com sancta68 Maria fos bella negú no se’n podia enamorar ne la podien desijar 

desordonadament. Era raó per ço com la sanctedat sua spantava tots aquells qui la 

guardaven e gitava de aquells tot desig; per què fonch69 acomparada a cedre, per ço 180 

                                                 
a Error per salt del mateix al mateix: «Vel potest dici quod laudatur Christus in hoc cantico ut pax, ut salus, 
ut lux, ut gloria. Pax est quia mediator, salus quia redemptor, lux quia doctor, gloria quia premiator» (LA 37, 
109-110). És a dir: ‘O es pot dir que Crist és lloat en aquest cant com a pau, com a salvació, com a llum, 
com a glòria. Pau en tant que mitjancer, salvació en tant que redemptor, llum en tant que doctor, glòria en 
tant que recompensa’. 
b Traducció deficient: «Dicitur et tertio hoc festum candelaria» (LA 37, 111); és a dir, ‘Diem en tercer lloc 
Candelera’. 
c «Romani etiam in Februario sacrificabant Februo, id est Plutoni, et ceteriis diis infernalibus» (LA 37, 116). 
Sembla que «Fabultini» siga un híbrid entre «Fèbruo» i «Plutoni» com a conseqüència d’un possible salt de 
text. 
d Sergi I, papa del 587 al 701. 
e Aquesta és la segona raó a la preguna plantejada al començament del paràgraf anterior (per què 
l’Església mana portar candeles en aquest dia?). 
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com cedre mata ab la odor les serps. E, axí, la sua sanctificació resplendia en los altres e 

matava en ells tots moviments carnals com la miraven; e és comparada a mirra, per ço 

com la mirra mata los vèrmens e, axí, la sua sanctedat matava los carnals desigs.  

Per la terça raó se fa aquesta festa per representar la processió d’aquest dia, car 

sancta Maria, e Joseph, e Simeon e Anna feren en tal dia com huy molt honrada 185 

processió e presentaren Jesuchrist al temple. E, axí, fem nosaltres processió e portam la 

candela en nostres mans, per la qual és significat Jesuchrist, e per ço nosaltres la 

portam fins a la sglésia. Tres coses són en la candela, ço és, la cera e la metxa e lo foch. 

Aquestes tres coses foren significades en Jesuchrist: la cera significa la carn de Jesucrist, 

qui fonch70 nada de la Verge sens corrupció, e cera és nomenada verge com se fa de les 190 

abelles sens corrupció; e la metxa, qui stà amagada en la cera, significa l’ànima devota 

de Jesuchrist molt resplandent, qui stà amagada en la carn; e lo foch significa la 

divinitat, per ço com Jesuchrist és foch de egualtat. 

La quarta raó per què fonch71 ordenada aquesta festa és [XCIIIc] per la nostra 

instructió, car per açò som nosaltres instruïts e purificats e nets, perquè·ns cové haver 195 

tres coses. Primerament, bona fe e bons fets e bona intenció, car la candela encesa 

significa bona fe e bona obra: car, axí com la candela no luu, abans sembla morta, com 

no y ha foch, axí és dita la obra sens la fe e la fe sens la obra, per què és dita ésser 

morta. E la metxa, qui és dins la cera amagada, és la intenció de l’home dreta, per què 

diu sanct72 Gregori: «En axí·s faça la obra en públich que la intenció sia dreta en 200 

amagat». 

Era una dona matrona qui havia gran devoció en la Verge Maria e féu fer una 

capella prop la sua casa, en la qual tenia son capellà e cascun dia ella li fahia cantar 

missa de sancta Maria, la qual oïa devotament. E, com fonch73 aprés de la festa de la 

Purificació de la Verge Maria, lo prevere se partí d’aquell loch per algun negoci seu, 205 

per què la dóna no pogué oir missa en aquell jorn. E, segons que en altre loch diu, totes 

coses que ella podia haver donava per honor de la Verge, hoc encara los vestiments; 

on, com ella hagués donat lo seu mantell e no pogués anar a la sglésia74 [a] oir missa, de 

la qual cosa se dolgué molt. Per què se n’entrà en la capella sua e davant l’altar ella 

s’adormí. E véu en visió una gran companyia de vèrgens qui venien a la sglésia e anava 210 

davant elles una verge qui era molt bella e portava molt noble corona; on, com totes 

anassen ben ordenades, vengué altra companyia de jóvens, los quals anaven molt 

ordenadament.75 Aprés, ne vench un qui portava un ciri cremant, lo qual donà a la 

verge qui anava davant les altres; aprés, donà a cascuna son ciri. Puys, vench en 

aquesta matrona e [XCIIId] donà-li un ciri, lo qual ella pres molt volenterosament. E, 215 

lavors, ella guardà per les companyies e véu dos barons qui portaven dos ciris, e la un 

era diacha e l’altre sotdiacha, e en lo mig de aquells anava un prevere de molt honrats 

vestiments vestit. E era-li semblant que la un de aquells fos sanct76 Lorenç e l’altre 

sanct77 Vincent e lo prevere que fos Jesucrist. E, com hagueren la confessió dita, dos 

jóvens stigueren enmig del cor e començaren en altes veus l’offici de la missa e los 220 
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altres tots seguien aquells cantant. E, com vengué al temps de l’offerir, la regina de les 

vèrgens e les altres offeriren lurs ciris de genollons. E, com totes hagueren offerit e el 

prevere sperava78 la dona matrona que offerís lo seu ciri e ella no y volgués anar, la 

Verge Maria li envià missatge79 que anàs offerir lo ciri e que fahia80 gran descortesia 

com axí fahia81 star lo prevere. E ella respòs que lo prevere digués la missa que ja ella 225 

no offerria ne·s desexiria del ciri que li havien donat. E la Verge Maria envià-li altre 

missatge e féu-li manament que, si no volia venir a offerir, que li levàs lo ciri. E la dona 

dix que no·l volia offerir ne lo y tolria. E, lavors, lo missatge meté les mans al ciri 

perquè lo y levàs e, tirant la un deçà e l’altre dellà, forcejant, lo ciri se trencà e romàs-ne 

la meytat en la mà del missatge, l’altra en la mà de la dona.82 E, com açò fonch83 fet, la 230 

dona se despertà e trobà’s de prop l’altar ab lo ciri en la mà que l’avia trencat lo 

missatge, per què·s maravellà fort, fent gràcies a Déu e a la Verge Maria per ço com no 

l’avia lexada star aquell dia sens missa. Aprés, stojà lo ciri diligentment, el tingué ab 

grans relíquies e, per gran [XCIIIIa] virtut que havia, que tota persona qui fos malalta e·l 

tocàs era guarida.  235 

Era una dona qui era prenyada e véu una nit en somnis que hom li aportava un 

vel davant tenyit de color de sanch. E, axí, com se despertà, de continent, perdé lo seny 

e lo diable scomogué-la e era-li vejares que la fe chrestiana, la qual havia tenguda fins 

ací, que la tengués entre les mamelles e que, de continent, se n’exís. On, com no pogués 

guarir en neguna manera, ella vel·là una nit en la sglésia de Sancta Maria, en la festa de 240 

la Purificació, e aquí ella rebé sanitat. 

                                                 
1 Verge: verge ge I1 
2 fonch: fon I2 
3 XL: quaranta I2 
4 Ypapanti: ypopanti I2 
5 XL: quaranta I2 
6 no: om. I2 
7 XL: quarente I2 
8 se’n: se I2 
9 primera: primera rao I2 
10 tacada: stacada I1 
11 e·ntrant: e entrant I2 
12 sia: es I2 
13 formació: fornicacio I1 
14 dies: dia I2 
15 tard: tart I2 
16 nedejada: netejada I2 
17 que: quel I2 
18 car més pecca que l’home: car la dona mes greument pecca que lome I2 
19 sanct: sant I2 
20 fonch: fon I2 
21 fonch: fon I2 
22 III: tres I2 
23 fonch: fon I2 
24 fonch: fon I2 
25 Chaýn: chaym I2 
26 Abram: abraam I2 
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27 Melchisedec: melchidec I1 
28 sanct Agustí: sanct augustí I2 
29 fonch: fon I2 
30 <oblació e> lo sacrifici: sacrificia LA 37, 41 
31 sanct: sant I2 
32 fonch: fon I2 
33 XL: quaranta I2 
34 fonch: fon I2 
35 sanct: sant I2 
36 fonch: fon I2 
37 no·n: nos I1 
38 ombra: umbra I2 
39 fonch: fon I2 
40 a notar: cosa notadora I2 
41 fonch: fon I2 
42 axò: aço I2 
43 fonch: fon I2  
44 fonch: fon I2 
45 fonch: fon I2 
46 terça: terça rao I2 
47 Ypapanti: ypopanti I2 
48 Symeon: symen I1 
49 exorcitat: exercitat I1 I2 (exorcizatur LA 37, 101) 
50 peccat: pectat I1 
51 fonch: fon I2 
52 Ypapanti: ypopanti I2 
53 fonch: fon I2 
54 fonch: fon I2 
55 caneles: candeles I2 
56 na: om. I2 
57 en: om. I2 
58 batalles: batailles I2 
59 Fabultini: fabultimi I2 
60 ells: e ells I2 
61 solemnials: solennials I2 
62 custumat: costumat I2 
63 en: om. I2 
64 fonch: fon I2 
65 Fonch: fon I2 
66 fonch: fon I2 
67 moviment: movivent I1 
68 sancta: santa I2 
69 fonch: fon I2 
70 fonch: fon I2 
71 fonch: fon I2 
72 sanct: sant I2 
73 fonch: fon I2 
74 sglésia: esglesia I2 
75 ordenadament: ordenament I1 
76 sanct: sant I2 
77 sanct: sant I2 
78 sperava: esperava I2 
79 missatge: missatger I2 
80 fahia: fehia I2 
81 fahia: fehia I2 
82 dona: dnoa I1 
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83 fonch: fon I2 
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[XXXVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT BLASIa 

Blasi vol tant dir com ‘blan’; o Blasi quasi belasi: a bela, que vol dir ‘hàbit’, e syor, que vol 

dir ‘poch’. Fonch ell blan per sa virtut de paraules e fonch hàbit per hàbit de virtut e 

fonch poch per humilitat de costumes bones. 

LA VIDA DE SANCT1 BLASI [XCIIIIb] 5 

anct2 Blasi, com resplandís per sanctedat3 e per bones costumes, los chretsians lo 

elegiren en bisbe en la ciutat de Sabasten,b qui és en Capadòcia, lo qual bisbat 

desemparà per la persecució d’en4 Dioclecià.c E, en una balma, ell féu vida d’ermità, en 

lo qual loch li aportaven què5 menjar los ocells, qui a ell se’n venien, e, pus6 que·ls 

havia beneïts, no·s partien d’ell. E, com algun7 dels ocells era malalt, venien-se’n8 a ell 10 

e, tantost, eran9 guarits. On, com lo pretor d’aquella regió tramés los seus cavallers a 

cassar e com anaven per lo boscatge, los cans vengueren en la balma on stava10 sanct11 

Blasi e veren aquí gran multitut de bèsties salvatges qui staven davant ell. E, com 

neguna no·n12 poguessen pendre, éls ho digueren al pretor, lo qual, tantost, hi tramés 

cavallers qui li amenassen sanct13 Blasi. En aquella mateixa nit, apparegué Jesuchrist a 15 

sanct14 Blasi e dix-li: «Leva sus e offir sacrifici a mi». E, al matí, los cavallers foren a 

sanct15 Blasi e digueren-li: «Hix defora que vet lo pretor qui·t demana». E sant Blasi 

respòs: «Bé siau vosaltres venguts, mos fills, sapiau que yo veig ara que Déu no m’à 

oblidat». E, axí com ell se n’anava16 ab ells, ells los prehicava e, davant ells, fahia molts 

miracles.  20 

E,17 lavors, una dona li vengué davant que li dix que tenia una filla que·s volia 

morir per un os de peix que tenia de través en la gola, per què ella posà la sua18 filla als 

peus del sanct19 baró per tal que la guarís e pregà’l-ne plorant, per què sanct20 Blasi 

posà la mà sobre la infanta e pregà Jesucrist que aquella e tots los altres qui demanaven 

sanitat en lo seu nom fossen guarits e, encontinent, aquella infanta fonch guarida. 25 

Era una dona molt pobre qui havia un porch, lo qual [XCIIIIc] se’n portava un lop, 

per què pregà sanct Blasi que li tornàs per sa merçè. E sanct21 Blasi dix-li rient: «Dona, 

no’t vulles congoxar per lo porch, que tornat te serà». E, tantost, vengué lo porch a la 

dona sa e salve. 

E, com sanct Blasi fonch entrat en la ciutat e hagués vist lo príncep, tantost fonch 30 

mes en lo carçre. E, l’endemà, féu-lo’s portar davant e, com lo véu, saludà’l ab blanes 

paraules22 e dix-li: «Hages goig, Blasi, amich dels déus». E ell respòs: «Hages tu goig, 

pretor, amich dels teus déus, qui són diables». E lo príncep fonch molt irat e féu-lo 

                                                 
a Data de celebració: 3 de febrer a Occident. Sant Blai es representa amb els atributs episcopals i amb una 

mena de pinta de ferro per a cardar la llana, instrument amb què fou martiritzat; a vegades apareix amb 

dos ciris encreuats. 
b Sabaste, antiga població de la Capadòcia, actual Sivas, Turquia. 
c Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
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batre molt greument ab fusts e féu-lo tornar en lo carçre. E sanct Blasi dix-li: «O, home 

desanimat! Has tu fiança que·m tolgues lo meu Déu per les tues penes? Ans sàpies que 35 

elles són leugeres a mi23 de sofferir». 

E, com la dona qui havia perdut lo porch sabé que sanct24 Blasi era en la presó, 

encontinent, matà lo porch e aportà-li lo cap e los peus cuyts25 ab pa e ab vi e ab una 

candela, per què sanct Blasi menjà e féu gràcies a Déu. Enaprés,26 ell dix a la dona: 

«Tots anys offir una candela en la sglésia en lo meu nom e27 tu e tots aquells qui açò 40 

faran los serà salut e profit». Per què la dona ho féu28 e, puys, tostemps fonch molt 

richa. 

Enaprés, lo pretor lo féu davant si portar e dix-li que s’enclinàs adorar29 los déus. 

E, com fer no u volgués, lo pretor lo féu penjar en un fust e féu-li specejar tota la30 carn 

ab pues de ferre. E, aprés, féu-lo tornar en lo carçre.  45 

E, aprés d’ell, anaven set dones qui plegaven les gotes de la sanch qui li exia del 

cors, per què foren preses31 e forçades que sacrificassen als déus. Per què elles digueren 

al pretor: «Si tu vols que sacrifiquem los32 teus déus, posa’ls davant33 un stany de aygua 

perquè aquí, ab les cares lavades, los puscam millor e pus netament sacrificar».34 De 

[XCIIIId] les quals paraules lo pretor fonch molt alegre e féu fer prestament ço que les 50 

dones havien dit. E, com elles foren prop l’estany ab los déus, elles los prengueren e 

lançaren-los en l’estany e digueren: «Sàpies, pretor, que ara veurem si són déus 

aquestes ymages». E, com lo pretor ho véu, fonch molt irat e ferí a si mateix e dix als 

ministres: «Per què no tingués vosaltres los déus, que les dones no·ls lançassen en 

l’estany?». Ells respongueren: «Senyor, les dones han a35 tu parlat ab falsia e han los 55 

déus lançats en l’estany». E les dones digueren al pretor: «Lo Déu vertader no soffer 

negun frau ne falsia e, si aquells fossen déus, bé saberen lo que nosaltres volíem fer de 

ells». E lo pretor, de aquestes paraules, fonch molt irat e manà apparellar plom fus e 

VII36 pues de ferre totes37 cremants e VII38 camises de li e dix a elles que elegissen ço que 

més amaven. E una de aquelles, qui havia dos infants, pres les camises e lançà-les al 60 

foch e los infants digueren a la mare: «Mare bona, no·ns desempàs39 aprés de tu, abans, 

axí com nos has nodrits40 de la tua let, axí nos fes complir de la dolçor que tu desiges». 

E, lavors, lo pretor les féu penjar e ab pues de ferre les sues carns féu specejar e eren les 

sues carns molt blanques e en loch de sanch exia de les sues naffres let. E en açò l’àngel 

de Déu los apparegué, qui les confortà e·ls dix: «No hajau por, dones, car tot obrer qui 65 

bé comença bé acaba les sues obres e mereix benedictió41 per la obra que ha complida e 

lo loguer per son trebal». E, lavors, lo pretor les féu despenjar e féu-les metre en una 

fornal de foch e, com elles foren dins lo foch, se fonch apagat per lo divinal poder e 

exiren de aquí sens negun mal. E lo pretor dix-los: «La vostra art vos cové de jaquir 

[XCVa] e adorar los nostres déus». E elles respongueren: «Acaba ço que has començat, 70 

per ço car sàpies que42 nosaltres som appellades al regne celestial». E elles, stant 

agenollades, adoraren e digueren: «Senyor, ver Déu, qui·ns has apartades de tenebres e 

en aquesta lum molt resplandent nos has meses e has fet de nosaltres lo teu sacrifici en 
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rebre les nostres ànimes, fes-les pervenir43 per la tua bondat a vida perdurable». E, 

lavors, foren scapsades e anaren-se’n ab Déu. 75 

Aprés açò, lo pretor féu-se venir davant sant Blasi44 e dix-li: «Tu adoraràs45 los 

nostres déus, si no, tu46 morràs». E sanct47 Blasi respòs: «Home malvat, yo no tem les 

tues menaçes, fes tot ço que vulles de mi». E, lavors, lo pretor lo féu metre en un stany 

d’aygua, mas lo sanct48 baró la senyà, per què l’estany romàs sech. E dix: «Si los teus 

déus són vertaders, mostran49 les sues virtuts e entrem50 ací». E, lavors, entraren en 80 

l’estany LXV cavallers e negaren-se. E, tantost, vench l’àngel al sant baró e dix-li: «Hix 

defora e reb la corona de Déu, qui t’és apparellada». E, com fonch fora, lo pretor li dix: 

«Semble’m que tu has ordenat de no adorar los nostres déus». Sanct51 Blasi respòs: 

«Mesquí, hages conexença, car yo só servent de Jesucrist e no ador dimonis». E, axí, lo 

pretor féu-lo degollar, sanct Blasi52 dient: «O, Senyor Jesuchrist, sia ton plaer que hom 85 

que sia malalt de gola o d’altra malaltia e deman socors a mi que tu, Senyor, li retes 

salut e que l’ojes de la sua oració». Per què vench veu del cel que li dix que axí seria 

fet53 com ell havia pregat e, axí, fonch degollat ab dos infants petits. 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 La s majúscula de la caplletra està del revés. Sanct: sAnt I2 

3 sanctedat: santedat I2 
4 d’en: de I2 
5 què: de I2 
6 pus: puys I2 
7 algun: algu I2 
8 venien-se’n: venia sen I2 
9 eran: era I2 
10 stava: era I2 
11 sanct: sant I2 
12 no·n: no I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 sanct: sant I2 
16 se n’anava: anava I2 
17 E: om. I2 
18 la sua: sa I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 
21 sanct: sant I2 
22 blanes paraules: paraules blanes I2 
23 leugeres a mi: a mi molt leugeres I2 
24 sanct: sant I2 
25 cuyts: cuyt I2 
26 Enaprés: e enapres I2 
27 e: e sapies que I2 
28 la dona ho féu: ho feu la bona dona I2 
29 adorar: a adorar I2 
30 la: la sua I2 
31 preses: presas I2 
32 los: als I2 
33 davant: sobre I2 
34 sacrificar: sacricar I1 
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35 a: ab I2 
36 VII: set I2 
37 totes: tots I2 
38 VII: set I2 
39 desempàs: desempares I2 
40 nodrits: nudrits I2 
41 benedictió: benediccio I2 
42 sàpies que: om. I2 
43 pervenir: prevenir I1 (peruenire LA 38, 63) 
44 davant sant Blasi: sanct blasi de davant I2 
45 adoraràs: ddoraras I1 

46 tu: om. I2 
47 sanct: sant I2 
48 sanct: sant I2 
49 mostran: mostren I2 
50 entrem: entren I2 
51 Sanct: Sant I2 
52 sanct Blasi: e axi I2 
53 fet: om. I2 
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[XXXVIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 ÀGATHAa 

[XCVb] Àgatha verge és dita ab agyos, que vol dir ‘sanct’,2 e theos, ‘déus’, qui vol dir 

‘sancta3 de Déu’. Tres coses són, axí com diu sanct4 Crisòstom, que fan sanct5 e aquelles 

perfetament foren en ella, ço és: mundícia de cor, presència de l’Spirit Sanct6 e 

affluència de bones obres. O és dita Àgatha ab a, que vol dir ‘sens’, e geos, que és dita 5 

‘terra’, e theos, que és ‘déus’,7 ço és, quasi ‘deessa sens terra’, ço és, sens amor de les 

coses terrenals. O és dita Àgatha ab aga, que vol aytant8 dir com ‘parlant’, e thau, 

‘consumació’, quasi ‘acabadament e perfeta parlant’,9 e açò és manifest en les sues 

respostes. O és dita Àgatha ab agad, qui vol tant dir10 com ‘servitut’, e thaas, que vol dir 

‘sobirana virtut’, e açò és manifest per allò que dix: «Sobirana franquesa és aquesta» 10 

etc. Àgatha és dita ab aga, qui vol dir ‘solennament consumada’, ço és, soterrada, la 

qual cosa és manifestada per los àngels qui la soterraren. 

LA VIDA DE SANCTA11 ÀGATHA [XCVc] 

gatha fonch verge e fonch franca de pença e, de cors, molt bella. E stava en la 

ciutat de Athenes12 e colia Déu totstemps13 en tota sanctedat.14 E en Quincià era 15 

cònsol de Sicília, qui era hom molt luxuriós e avar, e adorava ýdoles e esforçave’s a15 

pendre per muller sancta Àgatha16 per tal que fos per ella temut e que usàs17 de la sua 

bellesa e que, per avarícia, pogués robar e senyorejar les riqueses d’ella, e aquell era 

ydólatra,18 e que li fes sacrificar los seus déus. Per què la féu davant ell venir e dix-li: 

«Bé conech lo teu prepòsit, que no és raonable, mas yo·t liuraré a Effrodísia, qui19 és 20 

fembra de bordel, que ab les filles sues te muden lo teu coratge». E, axí, ab menasses 

assajava que li pogués son bon prepòsit cambiar. E sancta20 Àgatha dix a Effrodísia: «O, 

mala fembra! La mia pença és consolada e encastada en pedra e fermada en Jesucrist. E 

sàpies que les tues paraules són vent e les tues promissions són pluges corrents e yo 

engreix per aquexes21 noves ab què·m cuydes turmentar. E sàpies que·l fundament de 25 

la mia pença no és aqueix que dius».22 E, mentre que dehia aquestes paraules, ella 

plorava molt amargosament e desijava en sa pença de venir a la glòria de martyri. E, 

com Effrodísia véu que la verge stava sens tot moviment, dix al cònsol: «Sàpies que 

abans hauries roques amollides e ferre fret fus abans que no l’auries de la sua pença 

revocada».  30 

E, lavors, lo cònsol la féu venir davant si e dix-li: «Digues-me, tu, de quina 

condició es?». «Yo –dix ella– só franca e de noble linatge, segons mon parentiu». E lo 

cònsol li dix: «Yo no·t deman de tanta franquesa, mas, si est23 franca, per què·t 

demostres de condició servil?». E ella respòs: «Per ço com só serven[XCVd]ta de Déu, 

me demostra la mia persona ésser servil». E en Quincià dix-li:24 «Si tu dius que est25 35 

                                                 
a Data de celebració: 5 de febrer. Santa Àgata (segle III) es representa amb la palma del martiri i amb els 
pits sobre una safata. 
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franca, com dius ara que es serventa?». Sancta26 Àgatha respòs: «Sobirana franquesa és 

aquella en la qual hom és servent de Jesucrist». E, lavors, lo cònsol li dix: «Elegeix e tria 

qual te vulles: o que sacrifichs als déus meus27 o que soffires greus turments». Respòs la 

verge: «Cuydes-te que yo, per tes menasses, sia ta muller? No t’o cuyts pas, car no só 

yo na28 Venus, qui era deessa tua, ne Jovis,29 qui era ton déu». E, lavors, la féu ferir 40 

dient: «Ojes, fembra, no digues injúria dels déus!». E la verge respòs: «Yo veig gran 

follia en tu, car dius que les ýdoles són tos déus e tu semblaves savi e no u30 es, abans 

es posat en gran error, car desiges vida de dimonis e la muller que tu vols no·t vol en 

açò resemblar, abans diu en ta presència que·ls sia feta injúria. E, si tu dius que són tos 

déus e tu·ls rebs per teus, per què, si tu desiges la mia companyia, tu menysprea 45 

aqueixs déus teus31 e, puys, seràs mon companyó». E lo cònsol dix: «Quines paraules 

me vas dient? Sàpies que, si no sacrifiques als meus déus, yo·t faré morir a greus 

turments». E sancta32 Àgatha respòs: «Si·m vols turmentar ab bèsties salvatges, com 

hauran oït lo nom de Jesucrist, tantost33 seran domdades.34 E, si apparelles foch ab què 

vulles cremar a mi,35 vendrà tantost aygua del cel qui l’apagarà e guardar-m’an los 50 

àngels. E, si·m vols naffrar e turmentar, yo hauré lo Sanct36 Spirit, qui·m defendrà dels 

turments». E, lavors, lo cònsol la féu metre en lo carçre per ço com lo confonia de 

paraules, al qual carçre ella anà alegra.37  

E, en lo segon dia, lo cònsol la’s féu venir davant e dix-li: «Renega Christ e adora 

los meus déus». E ella dix que per res no u faria. Lavors, lo cònsol la féu [XCVIa] ligar en 55 

lo turment e turmentar molt greument e sancta38 Àgatha dix: «Yo·m delit39 en aquestes 

penes axí com si vehia aquell Senyor que yo molt am o trobava un gran tresor, car 

negun hom no pot bé lo forment stojar en los graners si no bat hom primer la spiga axí 

que sia en palla tornada. E, axí, la mia ànima no pot entrar en paradís sens victòria de 

martyri, sinó que fasses diligentment lo meu cors, per los botxins, specejar». De açò, lo 60 

cònsol fonch molt irat e manà que li torcessen bé les mamelles e, com fossen ben tortes, 

que les li tallassen. E sancta40 Àgatha dix: «O, malvat home41 e cruel, no has vergonya 

que vulles tolre a fembra les coses que tu has mamades als pits de ta mare! Sàpies que 

yo tinch mamelles entegres dins la mia ànima, de les quals yo nodresch tots los meus 

fills, qui consegrats42 són en lo meu Senyor».  65 

E, lavors, lo cònsol la féu tornar en lo carçre e manà que no y entràs metge ne li 

donassen a menjar. E, com vench a hora de mijanit, un hom vell vench a ella ab 

ungüents, ab un infant davant, qui portava una lum. E lo vell dix: «Sàpies Àgatha que, 

com lo pretor te haja turmentada, tu l’as molt treballat per tes paraules. E, com te haja 

toltes les tues mamelles, aquell turment li tornarà en amargor, car sàpies que yo era 70 

aquí com te turmentaven e veig que la tua mamella pot ésser sanada43 per cura de 

salut». E sancta44 Àgatha respòs: «Sàpies, senyor, que yo null temps no rebré medicina 

carnal en lo meu cors, que no és deguda cosa que ço que yo he totstemps45 desijat que 

ara ho perda».46 E l’ome vell li respòs dient: «Sàpies, filla, que yo só chrestià e no hages 

vergonya de mi». E dix-li sancta47 Àgatha: «Per què hauré vergonya de tu com tu sies 75 
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vell [XCVIb] e de gran edat e yo sia molt cruelment specejada, que negun no·m poria 

desijar? Mas, fas-te gràcies com m’as venguda a visitar e com has haguda cura de la 

mia malaltia». E lo bon hom vell dix: «Per què no vols que yo·t cur?». «Per ço –dix ella– 

com yo he lo meu Senyor Jesucrist, qui cura totes coses sols ab la paraula, e, axí, ell, per 

sa gran bondat, curarà a mi». E, tot quasi rient, lo vell li dix: «Yo só apòstol de 80 

Jesuchrist48 e m’à tramés a tu e sàpies que tu es guarida en lo nom de ell». E, de 

continent, l’apòstol sanct Pere desparegué, per què sancta49 Àgatha féu-ne gràcies a 

Déu e trobà’s guarida de la sua mamella. E, axí com les guardes veren la gran claredat 

de lum qui era en lo carçre,50 foren spantats e fugiren e jaquiren la porta del carçre 

uberta. E, de luny, pregaren-la que se n’anàs e ella dix que no u faria perquè no volia 85 

perdre la corona del martyri e de paciència.  

Aprés quatre dies, lo consol la’s féu venir davant dient e pregant que adoràs los 

seus déus e que no volgués més sofferir turments. E sancta51 Àgatha respòs: «O, foll! 

Les tues paraules són fades e vanes e van per l’ayre. O, home mesquí, sens seny e 

enteniment! Com vols tu que yo ador los teus matalls52 e que jaquesca lo Déu verdader 90 

qui és en lo cel e m’à guarida?». E ell dix: «Qui és aquell qui t’à guarida?». E ella respòs: 

«Sàpies que Jesuchrist, lo Fill de Déu». E lo cònsol dix: «E, com goses tu nomenar 

davant mi Jesucrist53 com yo no·l vulla oir?». E sancta54 Àgatha respòs: «Aytant55 com 

viuré parlaré e dispensaré del meu Senyor Jesucrist ab tot mon cor». E lo cònsol dix-li: 

«Yo veuré si·t curarà lo teu Christ». E, tantost, féu-la embolcar en carbons cremants tota 95 

nua. E, axí com los ministres la y metien, tantost féu gran terratrèmol que somogué tota 

la ciu[XCVIc]tat, axí que una paret del palau caygué e matà dos cavallers del cònsol, per 

què tot lo poble vengué devers ell cridant e dient que, per los turments de la verge, 

sofferien ells perills en la ciutat, axí que lo cònsol hagué por de la terratrèmol e de 

l’avalotament del poble. E manà que la tornassen en la presó, en la qual la verge féu 100 

oració e dix: «Senyor meu Jesuchrist, qui m’as guardada e creada e donada vida de ma 

infantesa ençà e has guardat lo meu cors de tota legesa e m’as fets56 veure los meus 

turments e m’as donat en ells virtut de paciència, reb l’espirit meu e mana que venga57 

la tua misericòrdia». E, quant hagué feta l’oració, ella tramés a Déu l’espirit en l’any de 

nostre Senyor CCLIII sots Dacià emperador.a 105 

E, axí com les fels chrestians untaven lo seu cors ab engüents58 e la metien en lo 

vas, un jove vengué vestit de seda ab més de C59 barons vestits de nobles vestiments 

blanchs, los quals no foren may vists en aquelles partides. E lo jove vench al seu vas e 

posà-li una pedra de marbre al seu cap e, encontinent, desparegué davant tots. E era 

scrit en la dita pedra: «La sancta pença e agradable e honor a Déu e desliurament a la 110 

terra». La qual scriptura axí és entesa: «La pensa sancta hagué, agradable se presentà,60 

honor a Déu donà e desliurament a la terra féu». E, com aquest miracle fonch divulgat, 

los gentils e los jueus feren-li vas molt honrat. 

                                                 
a Es refereix a Deci, emperador romà del 249 al 251, que és el que apareix en la font. Per a tots els màrtirs 
morts sota la persecució d’aquest emperador, la LA dóna la datació de 253. 
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E, axí com lo cònsol anava cercant les riqueses de sancta Àgatha, dos cavalls qui·s 

barallaven, la61 un lo mordé e l’altre lo ferí ab los peus e lançà’l en una aygua e may 115 

aprés no fonch trobat. 

E, passat un any, en lo dia de la Nativitat de la Verge, un gran munt qui era prop 

de la ciutat gità un gran [XCVId] foch qui devallà cremant d’aquell munt e cremà e fené 

la terra e les roques e, decorrent, vench en la ciutat ab molt gran brogit. Per què, lavors, 

devallaren molt gran multitut de pagans del munt e fugiren al vas de la verge e 120 

prengueren un drap ab què lo vas era cubert e posaren-lo damunt62 lo foch, lo qual no 

passà més avant. 

Diu sanct63 Ambròs d’aquesta verge en lo prefaci de la missa: «O, benaventurada 

verge, qui meresquist lo teu martiri, per lo qual la tua sanch és clarificada per lo teu 

Senyor molt noble! O, gloriosa, per doble bellesa ennoblida, que entre turments aspres 125 

fuist il·luminada per miracles e meresquist que fuist visitada per l’apòstol, qui curà la 

tua mamella! E, axí, senyada e per Jhesuchrist rebuda fuist e en los cels glorificada e 

gloriosament embellida e los teus adjutoris en terra resplandexen, a la qual vengueren 

los àngels, e haguist sanctedat64 de pença e desliurament de la terra».65 

                                                 
1 sancta: sancta I2 

2 sanct: sant I2 
3 sancta: santa I2 
4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 
6 Sanct: sant I2 
7 déus: deu I2 
8 aytant: tant I2 
9 e perfeta parlant: perfeta en parlar I2 
10 tant dir: dir tant I2 
11 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 
12 Athenes: cathania I2 (Catanensium LA 39, 9) 
13 totstemps: tostemps I2 
14 sanctedat: santedat 
15 a: de I2 
16 per muller sancta Àgatha: santa agatha per muller I2 
17 usàs: pogues usar I2 
18 e aquell era idòlatra: om. I2 
19 qui: que I2 
20 sancta: santa I2 
21 per aquexes: sobre aquestes I2 
22 dius: tu dius I2 
23 est: es I2 

24 en Quincià dix-li: lo consol li dix I2 
25 est: es I2 
26 Sancta: Santa I2 
27 déus meus: meus deus I2 
28 na: om. I2 
29 Jovis: iupiter I2 
30 u: om. I2 
31 déus teus: teus deus I2 
32 sancta: santa I2 
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33 com hauran oït lo nom de Jesucrist, tantost: tantost com hauran oit lo nom de jesu christ I2 

34 domdades: domades I2 
35 cremar a mi: a mi cremar I2 
36 Sanct: sant I2 
37 al qual carçre ella anà alegra: om. I2 

38 sancta: santa I2 

39 delit: delita I2 

40 sancta: santa I2 

41 home: hom I2 

42 consegrats: consagrats I2 

43 sanada: curada I2 

44 sancta: santa I2 

45 totstemps: tostemps I2 
46 perda: perde I2 
47 sancta: santa I2 
48 Jesuchrist: crist I2 
49 sancta: santa I2 
50 carçre: carçer I2 
51 sancta: santa I2 
52 matalls: metalls I2 
53 davant mi Jesuchrist: jesu crist davant mi I2 
54 sancta: santa I2 
55 Aytant: tant I2 
56 fets: fet I2 
57 venga: vinga I2 
58 engüents: unguents I2 

59 C: cent I2 
60 presentà: mostrà I2 
61 la: el I2 
62 damunt: davant I2 
63 sanct: sant I2 
64 sanctedat: santedat I2 
65 terra: terra a la laor e gloria de deu loqual viu e regna per tostemps I2 
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[XXXIX] LA VIDA DE SANCTA EULÀRIA VERGEa [XCVIIa] 

ancta1 Eulària fonch verge, la qual sofferí martyri per Jesucrist2 en la ciutat3 de 

Barçalona,4 sots senyoria d’en Dacià emperador,b pridie ydus febroarii. On, com 

sancta5 Eulària fos de noble linatge, en la edat e en lo temps de la sua infantesa,6 de 

ferm coratge amava nostre Senyor Déu Jesucrist, la qual stava ab sos parents en un loch 5 

prop de la ciutat e, per la gran humilitat e saviesa que en ella era, son pare e sa mare 

amaven-la més que negunes coses del món. E, com ella stigués en la cambra ab ses 

companyones, les quals ab si havia acostades a honor e al servey de Déu.c  

On, com en açò fos exida de la edat pueril, Dacià emperador féu cridar que tots 

aquells qui no volguessen sacrificar als déus que fossen per diversos turments 10 

turmentats. Enaprés, vench en7 Dacià a Barçalona8 e manà cercar los chrestians per tal 

que·ls fes sacrificar als déus. E, com sancta9 Eulària oís aquestes paraules, ab gran goig 

ella començà a dir: «Gràcies fas a tu, Senyor meu Jesuchrist, e beneÿt sia lo teu nom, 

que ara he ço que demanava e, axí, crech que, de aquesta obra tu ajudant, la mia 

voluntat serà complida».10 E, com aquells qui staven ab ella la oïssen, foren molt 15 

maravellats, emperò ella a negú son cor11 no volgué dexelar, ne a pare ne a mare ne a 

neguna companya12 sua. 

E, com fonch hora queda als galls cantants, mentre13 tothom dormia, anà-sse’n ab 

gran sforç a la ciutat. E, com entràs per la porta de la ciutat, oí les guaytes que14 

cridaven, axí que se n’anà al mercat e véu en15 Dacià, qui sehia en una cadira entre lo 20 

poble. E acostà’s a ell e, ab grans crits, ella dix: «O, jutge totpoderós,16 lo qual es sobre 

tots los prínceps e sobre tu e sobre tots los hòmens del món, los quals [XCVIIb] a la sua 

semblança féu e solament a ell servesquen,17 e tu, per obres de Sathanàs e per afflictions 

e penes de mort, a aquells18 ensegueixs!».19 E, com en20 Dacià hagués oït açò, fonch molt 

maravellat e dix-li: «Qui es tu que21 tant follament e ergullosa e sens manament t’es 25 

acostada a la cadira del jutge?». E ella, ja ab major fermetat, dix: «Yo só Eulària, 

serventa de nostre Senyor Déu Jesuchrist, lo qual és rey dels reys e senyor dels senyors. 

Yo, emperò, me fiy22 en Déu e só venguda a tu rependre e per mostrar la carrera de 

Déu. E dich, axí, que, com tu tant follament vius e lexes lo Déu verdader, lo qual féu lo 

cel e la terra e totes coses qui en ell són e tu honres lo diable? Encara, los hòmens qui23 30 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Eulàlia de Barcelona en la LA. Data de celebració: 12 de 
febrer. Es dubta de la historicitat de Santa Eulàlia de Barcelona, que podria ser una versió local de santa 
Eulàlia de Mèrida, ja que la primera referència que en tenim és prou tardana: cap al 635 Quirze, abat d’un 
monestir prop de Barcelona, erigí un monestir que en guardà després les relíquies, escriví les actes del seu 
martiri a partir de la tradició oral i compongué un himne. Es representa com una jove amb riques 
vestidures amb la palma del martiri i amb una creu en aspa o una coloma. 
b Personatge romà llegendari que hauria estat praeses d’Hispània pels volts de l’any 300. Enviat pels 
emperadors Dioclecià i Maximià amb l’objectiu de perseguir els cristians, segons la tradició, s’establí a 
Saragossa i recorregué les ciutats de la costa catalana i féu incursions a l’interior de la península Ibèrica, a 
les Gàl·lies i a Àfrica. 
c Sembla que falta el verb principal de l’oració. 

S 
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Déu servexen per tal que hajen vida perdurable, tu·ls costrenys per diversos turments 

per ço com no volen sacrificar los teus déus, qui no són sinó diables, on te dich, per 

cert, que tots aquells qui a ells colen iran al foch perdurable». 

E lo pretor, com oí açò, fonch molt irat e manà-la açotar molt fortment.24 E, 

mentre l’açotaven, lo pretor li dix: «O, mesquina infanta! On és lo teu Déu? Per què no·t 35 

desliura25 aquesta26 pena? Mas, tu27 encara no sabies què era poder de jutge e ara 

almenys prens-ne perdó, emperò planch-te com tan noble persona e tan bella com tu 

est28 tan greument est29 batuda». E sancta30 Eulària dix-li:31 «Lo poder del meu Senyor 

Jesuchrist no ha fi, abans és perdurable, e, axí, yo32 falsies no puch dir de ell, que 

aquells qui mentidors són e excomunicats tots iran en lo foch infernal. Yo, emperò, on 40 

més seré turmentada més ennoblida seré per ell, que yo los teus turments no·ls sent, 

que lo meu Senyor Jesuchrist és ab mi. Mas tu, com a malvat, los sentiràs lo dia del 

judici, que ell té manarà anar en [XCVIIc] lo foch eternal, en lo qual seràs tostemps 

turmentat».  

E lo pretor, com açò oí, fonch molt irat e manà-la penjar e, ab un agulló de ferre, 45 

féu-la turmentar. E sancta33 Eulària, ab molt alegra cara, loava nostre Senyor dient: 

«Senyor meu Jesuchrist, exaudeix la tua serventa, la qual a tu solament pecca e 

perdona als meus fets e conferma’m en sofferir turments, los quals, per lo teu nom 

beneÿt, a mi són fets per tal que lo diable sia confús ab los seus ministres». E, com lo 

pretor34 oí açò, dix: «O, desaventurada e folla infanta! On és aquell que tu demanes? 50 

Sacrifica als nostres déus per tal que pugues viure, que vet la mort qui t’és apparellada 

e no és qui a tu desliure». Sancta Eulària dix-li alegrament: «O, endemoniat que jamés 

hauràs bé! No·t vull oir ne·m vull partir de la fe del meu Senyor Jesuchrist, qui és 

senyor natural meu, qui és ab mi, lo qual tu no mereixs35 de veure per la tua sutzetat. 

Ell36 me conferma, per què, cruel pena que tu·m fasses, no la tem res».  55 

E lo pretor, com oí açò, tot tremolant de fellonia, féu-la metre sobre carbons 

cremants e que y stigués tant fins que fos cremada. E, lavors, ab gran goig, ella 

començà a dir ab gran veu aquell37 psalm qui diu: «Vet lo meu Senyor qui m’ajuda», 

etc. E, com fonch a la fi de aquell vers qui diu «volenterosa sacrificaré» etc., les flames 

se giraren als ministres e cremà’ls.38 E, com açò hagué vist sancta39 Eulària, guardà 60 

envers lo cel e, ab clara veu, adorà nostre Senyor e dix: «Senyor meu Jesuchrist, 

exaudeix la mia oració e acaba la tua misericòrdia en mi e mana que yo sia rebuda 

entre los teus elets, los quals han vida perdurable, e fes a mi gràcia per tal que aquells 

qui en tu crehen ho vegen e [XCVIId] loen lo teu poder». E, complida sa oració, les falles 

qui cremaven tantost foren apagades e, part aquells qui moriren, los altres caygueren 65 

de paor tots en terra. E sancta40 Eulària adormí’s en nostre Senyor e, a vista de tot lo 

poble, de la boca li isqué una coloma qui se’n pujà al cel, d’on lo poble ne fonch molt 

maravellat e los chrestians qui aquí eren alegraren-se’n molt e pregaren-la que ella 

que·ls fos ab Jesuchrist patrona. 
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E en41 Dacià, com açò hagué vist e no l’avia poguda sobrar ab turments, molt irat 70 

partí’s de aquí e pujà-sse’n alt en la cadira e manà metre lo cors de sancta Eulària en la 

creu perquè los ocells la menjassen. E, tantost, vench neu42 del cel qui tota la cobrí e, 

com43 les guaytes qui la guardaven stant ella en la creu foren spantats e tots 

tremolant,44 partiren-se’n e, de luny, guardaven-la per complir lo manament del jutge. 

La qual cosa fonch divulgada per tota la terra e aquí vingueren a veure los miracles qui 75 

aquí·s fahien. Mas, lo pare ne la mare ne les companyones de sancta45 Eulària de tot açò 

no hagueren res sabut e, com ho oïren dir, vengueren46 molt cuytadament plorant aquí. 

E, aprés de tres dies, hòmens sancts e bons vengueren de nit e prengueren lo cors sanct 

de sancta47 Eulària ‒e les guaytes no·n48 sentiren res‒ e, en bells lançols, ells 

l’embolcaren e soterraren-la molt honradament <e> cantant aquell psalm qui diu: 80 

«Cridaren los justs e nostre Senyor exaudí-los». E, com dehien lo psalm, tot lo poble 

vench aquí e, ab gran veu, feren gràcies a Déu.49   

                                                 
1 Sancta: EAncta I1 (l’impressor s’ha equivocat en la caplletra) 
2 Jesucrist: jesu crist redemptor nostre I2 

3 ciutat: insigne ciutat I2 
4 Barçalona: [ba]rçelon[a] 
5 sancta: santa I2 

6 infantesa: infantea I2 
7 en: om. I2 
8 Barçalona: barcelona I2 
9 sancta: santa I2 
10 complida: cumplida I2 
11 ella a negú son cor: a negun son cor ella I2 
12 companya: companyona I2 
13 mentre: mentre que I2 
14 que: qui I2 
15 en: om. I2 
16 totpoderós: poderós I2 
17 servesquen: servexen I2 
18 aquells: aquelles I1 I2 

19 ensegueixs: ensegueix I2 
20 en: om. I2 
21 que: qui I2 
22 fiy: fiu I2 
23 qui: que I2 
24 fortment: cruelment I2 
25 desliura: desliure I2 
26 aquesta: d’aquesta I2 
27 tu: om. I2 
28 est: es I2 
29 est: es I2 
30 sancta: santa I2 
31 dix-li: li dix I2 
32 yo: om. I2 
33 sancta: santa I2 
34 lo pretor: dacia I2 
35 mereixs: es merexedor I2 
36 Ell: e ell I2 
37 aquell: aquall I1 
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38 cremà’ls: cremarenlos I2 

39 sancta: santa I2 
40 sancta: santa I2 
41 en: om. I2 
42 neu: veu I1 
43 com: om. I2 
44 tremolant: tremolants I2 
45 sancta: santa I2 
46 vemgueren: vingueren I2 
47 sanct de sancta: sant de santa I2 
48 no·n: no I2 
49 a Déu: a nostre senyor deu e ala humil mare sua sacratissima verge maria I2 
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[XL] LA TRANSLATIÓ DE SANCTA EULÀRIAa1 [XCVIIIa] 

n l’any aprés de la incarnació de Jesucrist, ço és, a VIII cents LXXVIII anys, per la 

voluntat de Déu, per l’amor del qual sancta Eulària havia presa mort e martyri, 

per la voluntat de Déu, l’onrat pare, hom molt religiós, l’archibisbe2 de Narbona, qui 

havia nom Segebodus,b vench en la ciutat de Barçalona e fonch en3 parlament ab l’onrat 5 

bisbe de Barçalona,4 qui havia nom Frodosinus.c E pregà’l molt humilment que fos 

merçè sua que de aquelles beneÿtes relíquies de madona sancta5 Eulària, [verge]6 e 

màrtyr de Jesucrist que li’n donàs algunes que se’n pogués portar per tal que, com seria 

en Narbona, li fes una capella, la qual fos edificada a honrament de nostre Senyor Déu 

e de sancta7 Eulària e de tots los sancts8 e que n’agués special altar de sancta9 Eulària on 10 

ella fos dignament loada.  

E, com un dia ells abdós fossen a la seu e diguessen la missa ab gran solennitat, 

lavors anà’ls molt lo cor en sancta10 Eulària e començaren a parlar on jauria aquell cors 

sanct11 e beneÿt de madona sancta12 Eulària. E, dita la missa, ells començaren a cercar si 

tro[XCVIIIb]barien neguna13 scriptura qui los metés en senya del dit cors. E, com molt 15 

haguessen cercat e treballat, ells trobaren una scriptura molt antiqua qui loava e 

parlava les excel·lències de sancta14 Eulària e contenie’s en la dita scriptura que lo cors 

sanct jahia en la sglésia de Sancta15 Maria de la Mar, a la qual sglésia, tantost, ells 

abdós, ab gran companyia de capellans e de lechs, ells anaren. E, com fessen aquí tots 

ensemps16 oració longa e devota, començaren tot lo paÿment a cavar e a cercar ab gran 20 

cura per veure si trobarien lo cors sanct17 de sancta Eulària.  

E, com en açò tres dies haguessen treballat e no·l trobassen e ja quasi se’n 

lexaven,18 lo bisbe de Barçalona,19 ab gran devoció sperant en la misericòrdia de Déu, 

pregà tot lo poble que dejunassen tres dies e, aprés, que fessen oració, que Déus,20 per 

la sua misericòrdia e pietat e per mèrits de sancta21 Eulària, que·ls demostràs lo 25 

sepulcre on jahia lo sanct22 cors. E, tot açò complit, en la sglésia de23 la Mar, ab moltes 

oracions e lums e offertes, lo bisbe de Barçalona24 al terç dia, aprés de la missa, pres sa 

guarda aprés de l’altar e, a la part dreta, ell véu un forat on havien ja cavat e mes-hi un 

bastó que tenia en la mà e, com ell spengués, trobà que aquell loch era tou e féu-hi 

cavar. E, açò fet, ells trobaren aquí aquell beneÿt sepulcre de bell marbre e descobriren-30 

lo e exí’n molt maravellosa odor, axí com si fos ple de spècies e25 de roses e d’altres 

diverses flors. E, lavors, per gran goig que hagueren, tots se lançaren humilment en 

terra fent a Déu moltes gràcies e laors. 

                                                 
a Voragine no inclou un capítol dedicat al trasllat de santa Eulàlia de Barcelona en la LA. Les despulles de 

santa Eulàlia foren localitzades el 877 pel bisbe Frodoí a Santa Maria de les Arenes, on hui hi és Santa 

Maria del Mar. 
b Sigebod, arquebisbe de Narbona de ca. 873 al 885. 
c Frodoí, bisbe de Barcelona ca. del 861 al 890. 

E 
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E, aprés açò,26 Frodosinus, bisbe de Barçalona,27 féu portar lenç prim e blanch e 

levà aquell beneÿt cors del sepulcre e posà’l en aquell bell drap [XCVIIIc] e posaren-lo 35 

en un bell lit ab gran devoció. E, ab grans cants e de goig, tots portaren ciris cremants 

en lurs mans e portaren lo lit ab lo cors e aportaren-lo fins a la porta de la seu. E aquí, 

prop la cort,28 ells lo posaren e bé per mija hora cantaren e loaren Déu, qui tant preciosa 

joya havia donada a la ciutat. 

E, stant aquí un capellà, levà un dit de la mà de sancta29 Eulària e, feta la oració, 40 

portaven lo cors que·l metessen dins la seu e, per la voluntat de Déu, lo lit fonch30 tant 

pesant que no·l pogueren levar31 de un loch. E, de açò, foren tots molt torbats e 

maravellats e digueren: «No vol Déu que aquest cors entra32 en la seu». E, en açò 

tothom stant33 duptant què podia ésser, l’onrat bisbe manà que tots se agenollassen 

clamant merçè a Déu que·ls demostràs què·ls empatxava. E, feta la oració, un capellà 45 

cridant davant lo poble se agenollà davant lo bisbe e, ab grans plors, pregà’l que li 

hagués merçè perquè havia molt errat e que, per gran devoció, havia levat un dit de la 

mà de sancta34 Eulària amagadament: «Axí que quasi he perduda la vista e veus ací lo 

dit». E l’onrat35 bisbe pres-lo e guardaren la mà de sancta36 Eulària e trobaren que li 

fallia un dit. Lavors, lo bisbe féu venir foch per provar si era aquell e mes-lo dins lo 50 

foch e no·s cremà ne·s mudà de color. Aprés, acostà’l a la mà de sancta37 Eulària e, 

encontinent, s’ajustà en aquell loch de la mà38 d’on era stat levat.  

E, lavors, tots ensemps feren gràcies a Déu e començaren a cantar «Te Deum 

laudamus», etc., e leugerament levaren e portaren lo beneÿt cors39 a la seu e posaren-lo 

davant l’altar de Sancta Creu. E aquí feren laors e gràcies a Déu40 e soterraren lo beneÿt 55 

cors honradament, per lo qual Déus41 ha fet42 e fa tots dies grans miracles per los seus 

mèrits. En la qual verge deu haver tothom43 [XCVIIId] gran devoció, car ella és 

entercessora entre Déu e nosaltres e tots dies prega per nosaltres, per què li plàcia 

que·ns recapte special gràcia ab Jesucrist, que per la sua gran misericòrdia nos haja 

merçè de tots nostres peccats44 e·ns dó salvació. Amén.45 60 

                                                 
1 LA TRANSLATIÓ DE SANCTA EULÀRIA: La translacio de sancta eularia verge e martyr I2 

2 l’archibisbe: lar[chebisbe] I2 
3 en: om. I2 
4 Barçalona: barçelona I2 
5 madona sancta: la benauenturada santa I2 
6 [verge]: verge I2 
7 sancta: la gloriosa santa I2 
8 sancts: sants I2 
9 sancta: s[an]ta I2 
10 sancta: santa I2 

11 sanct: sant I2 
12 madona sancta: la benauenturada santa I2 
13 neguna: alguna I2 
14 sancta: santa I2 
15 Sancta: santa I2 
16 tots ensemps: om. I2 
17 sanct: sant I2 
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18 lexaven: iaquissen I2 
19 Barçalona: barçelona I2 
20 Déus: deu I2 
21 sancta: santa I2 
22 sanct: sant I2 
23 de: de santa maria de I2 
24 Barçalona: barçelona I2 
25 e: o I2 
26 açò: de aço I2 
27 Barçalona: barçelona I2 
28 cort: corrt I1 

29 sancta: santa I2 
30 fonch: fonc I2 
31 levar: moure I2 
32 entra: entre I2 
33 tothom stant: stant tothom I2 
34 sancta: santa: I2 
35 l’onrat: lo reuerent I2 
36 sancta: santa I2 
37 sancta: santa I2 
38 de la mà: om. I2 
39 cors: cors de santa eularia I2 
40 Deu: nostre senyor deu e a la sacratissima verge maria I2 
41 Déus: deu I2 
42 fet: fets I2 
43 haver tothom: tot hom haver I2 
44 de tots nostres peccats: om. I2 
45 Amén: om. I2 
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[XLI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT VEDASTa 

Vedast vol tant dir com quasi ‘verament donant enteniment’, per ço com verament 

donà a si per enteniment e per afflictió de penitència; e vol dir Vedast ‘junt’ e quasi 

‘contrarietat per jutjament’, per ço com, contrarietat, se lunyà de ell perdurablement. 

LA VIDA DE SANCT VEDAST 5 

edast fonch ordenat bisbe per sanct Remigi. E, com vengués a la porta de la ciutat 

d’on era bisbe, ell trobà dos hòmens pobres, la un qui no veya e l’altre coxo, e 

demanaren-li almoyna e ell dix-los: «Sàpiau que yo no he argent ne or, mas ço que he 

vos dó», [XCIXa] ço és, que·ls curà com hagué feta oració a Jesucrist. 

E, com en una sglésia desemparada habitàs lo dimoni, ell li manà que d’aquí·s 10 

partís e que no y fos vist ne trobat, la qual cosa fonch feta. 

E, com ell hagués convertits molts peccadors per paraula e per obra, en lo XL any 

ell véu en lo seu bisbat una coloma de foch qui devallà del cel fins a la sua casa, per què 

ell se pensà que la sua fi li era prop, e, a pochs dies, ell se reposà en Déu.1 

                                                 
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquesta vida. Data de celebració: 6 de febrer. Sant Vedast o sant Gastó (453-

540) fou bisbe d’Arras i estret col·laborador de sant Remigi. Es representa amb les insígnies episcopals, 

acompanyat d’un os o d’un llop amb una oca a la boca. 

V 
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[XLII] LA VIDA DE SANCT AMANa 

man és dit per ço com fonch amador.  

Nasqué sanct Aman de molt nobles parents e entrà en un monestir. E, axí com 

ell anava per lo monestir, ell trobà una gran serp e forçà-la per virtut de la creu 

e ab oració que se n’entràs en una cova e que jamés no n’isqués, e axí fonch fet. 5 

E, aprés, ell se n’anà a Roma e en la sglésia de Sanct Pere ell vel·là tota una nit e 

les guardes qui guardaven la sglésia lançaren-lo de aquí vilment e digueren que u 

fahien per amonestament de sanct Pere. 

E, aprés, ell se n’anà en França e a[XCIXb]quí ell blasffemà lo rey axí que u oïren 

los seus cavallers, per què lo rey ne fonch molt irat e féu-lo lançar de son regne. E, com 10 

lo rey de França no hagués fill ne filla, pregà nostre Senyor que li donàs fill, la qual 

cosa fonch complida. E, com lo fill fonch nat, ell se pensà a qui·l poria fer batejar e 

vengué-li en voluntat que·l fes batejar a sanct Aman e féu-lo cercar e amenar. E, com 

fonch davant ell lo rey, se gità als seus peus pregant-lo que li perdonàs e que li batejàs 

un fill que Déu li havia donat. E sanct Aman dix-li que u faria molt volenters, emperò 15 

demanà al rey que fes dues coses: que no usàs tant en les coses seglars, ço és, en los 

negocis contra la Sglésia; l’altra, que amàs los amichs de la Sglésia. E, com lo fill fonch 

batejat, lo rey féu bisbe sant Aman molt honradament. 

E, com ell ves que la sua prehicació menyspreassen les gents, ell se partí de aquí e 

anà-sse’n en Gascunya, en lo qual loch l’escarní un juglar, qui fonch tantost pres per lo 20 

diable e menjave’s tot com a rabiós ab les sues dents mateixes, emperò confessà la 

injúria que havia feta al bisbe e, axí, lo juglar morí mesquinament. 

E, com sanct Aman se levàs les mans, un prevere plegà de aquella aygua e lavà’n 

a un hom cech los ulls e cobrà la vista. 

E, com sanct Aman, per voluntat del rey, volgués aquí un monestir obrar, lo 25 

poble d’aquell loch ne fonch irat e enviaren-li missatge que no u fes, si no, que·l 

matarien, per què los missatges li digueren que se n’anàs en un altre loch convinent en 

què poria fer lo monestir. E sanct Aman conegué la malesa d’aquells e anà ab ells fins a 

la altesa del munt, en lo qual loch lo cuydaren matar, per què féu semblant que ell 

desijàs molt lo martyri, [XCIXc] mas, encontinent, vench tan gran pluja e leig temps que 30 

tot lo munt fonch cubert axí que no·s podien veure entre ells. E, com aquests veren la 

tempestat, ells pensaren ésser morts, per què·s lançaren en terra davant sanct Aman 

demanant perdó e pregant-lo que·ls ne lexàs anar vius e que no morissen aquí. Per què 

ell féu oració a nostre Senyor e, encontinent, fonch fet lo temps seré e clar e aquells 

tornaren-se’n sens mal e sanct Aman scapà axí de lurs mans. E, molts miracles fent ell, 35 

se reposà en pau ab Déu. 

                                                 
a
 El testimoni I2 no arreplega aquesta vida. Data de celebració: 6 de febrer. Sant Amand (ca. 584-675) és 

considerat l’apòstol de Bèlgica. Es representa amb una serp. 
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[XLIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT VALENTÍa 

Valentí vol aytant1 dir com ‘valor’, ço és, perseverant en sanctedat;2 o Valentí és dit 

quasi ‘equivalent tyro’,b que vol dir ‘cavaller de Jesuchrist’.  

LA VIDA DE SANCT3 VALENTÍ [XCIXd] 

alentí fonch molt honrador e4 prevere. E en5 Claudi emperadorc féu-lo venir 5 

davant si e demanà-li: «Quin home es tu? Per què no es amich nostre e que adors6 

los nostres déus e que gites de tu la mala fe e la vanitat de la tua error?». E sanct7 

Valentí respòs:8 «Si tu sabies la gràcia de Déu, ja no diries aquexes9 paraules, abans 

revocaries lo teu coratge, que no adoraries les ýdoles e adoraries lo Déu vertader, qui 

és en lo cel». E, lavors, parlà un home10 qui stava ab en11 Claudi e dix: «Què vols tu dir, 10 

Valentí, de la sanctedat12 dels nostres déus?». E sanct13 Valentí respòs: «Yo no dich dels 

vostres déus sinó que no són hòmens carnals, mas ymages de matall14 en què stan 

diables plens de tota legesa». E en15 Claudi dix: «Si Christ és ver Déu, per què no dehias 

a mi16 que ver fos e yo adorara’l?».17 E sanct18 Valentí respòs: «No u volguist may 

entendre, car sàpies que aquell és ver Déu e creador de totes coses e, si tu·l vols creure 15 

ne adorar, la tua ànima serà salvada e serà a tu atorgada victòria de tos19 enemichs». E 

en20 Claudi dix: «O, barons romans, vejau en quina manera parla aquest sàviament e 

dreturera!». E, lavors, lo pretor dix: «Enganat est21 emperador, en quina manera 

desempararem nosaltres aquella fe que havem observada de la nostra infantesa22 

ençà?». E, lavors, fonch mudat lo cor de l’emperador, per què liurà sanct23 Valentí a un 20 

príncep.  

E, com l’agueren mes en una casa, ell dix: «Senyor Déu Jesucrist, tu qui est24 lum 

vertader,25 per la tua pietat, il·lumina aquells de aquesta casa26 per ço que·t coneguen27 

per vertader Déu». E lo príncep li dix: «Sàpies que molt me meravell de tu, que28 dius 

que Christ és ver Déus29 e ver30 lum, e, si ell me il·lumina una mia filla qui és stada 25 

longament orba, que yo·l creuré31 per [Ca] ver Déus32 e pendré la sua ley». Per què sanct 

Valentí féu33 oració a Déu34 e, tantost, la infanta fonch il·luminada e convertí tots 

aquells qui eren en la casa del príncep. 

Lavors, l’emperador fonch molt irat com sabé que·l príncep e los altres foren 

convertits a la fe de Jesuchrist e manà que sanct35 Valentí fos degollat. 30 

                                                 
1 aytant: tant I2 

2 sanctedat: santedat I2 
3 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

                                                 
a Data de celebració: 14 de febrer. Sant Valentí (segle III) es representa amb casulla i amb l’espasa amb què 

fou degollat. 
b Traducció errònia: «quasi ualens tyro» (LA 42, 2); és a dir, ‘valent recluta’. 
c Claudi II, emperador romà del 268 al 270. 
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4 honrador e: venerable I2 

5 en: om. I2 

6 adors: adores I2 

7 sanct: sant I2 
8 respòs: respos li I2 
9 aquexes: aqueixes I2 
10 home: hom I2 
11 en: om. I2 
12 sanctedat: santedat I2 
13 sanct: sant I2 
14 matall: metall I2 
15 en: om. I2 
16 dehias a mi: mo dehies I2 
17 adoraral: adoral I1 
18 sanct: sant I2 
19 tos: tots tos I2 
20 en: om. I2 
21 est: es I2 
22 infantesa: infantea I2 
23 sanct: sant I2 
24 est: es I2 
25 vertader: vertadera I2 
26 casa: cosa I1 
27 coneguen: conegan I2 
28 que: qui I2 
29 Déus: deu I2 
30 ver: vera I2 
31 creuré: creure e adorare I2 
32 ver Déus: vertader deu I2 
33 féu: feu encontinent I2 
34 Déu: a nostre senyor deu I2 
35 sanct: sant I2 
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[XLIV] LA VIDA DE SANCTA1 JULIANAa 

uliana verge, dementre que era sposada ab un pretor de Nicomèdia, no·s volch2 a ell 

ajustar en neguna manera si ell no prenia la fe de Jesucrist, per què lo seu pare la 

manà batre greument e, puys, liurà-la pretor. E lo pretor dix-li: «O, molt amada mia! 

Per què m’as axí scarnit?». E3 ella respòs: «Si tu adores lo meu Déu, yo faré tot ço que 5 

volràs; en altra manera, ja no seràs mon senyor». E lo pretor dix: «Dona4 mia, yo axò no 

poria fer per ço com me faria tolre la testa l’emperador». E sancta5 Juliana li dix: «Si tu 

tems tant l’emperador mortal, com pots tu voler que yo no tema lo rey celestial, qui 

morir no pot? Per què fes açò que tu pusques que jamés no·m [Cb] poràs decebre». Per 

què lo pretor la féu molt batre e féu-la penjar per spay de mig dia per los cabells6 e féu-10 

li lançar plom fus per lo cap aval, e no li féu mal. 

Aprés, la féu ligar en cadenes e la féu metre en un carçre. E, encontinent, vench-li 

lo diable en semblança de bon àngel e dix-li: «Juliana, sàpies que yo só àngel de Déu, 

qui m’à tramés a tu que yo·t dega amonestar que sacrifichs als déus per ço com no sies 

tant longament ne tan leja7 cruciada e que no muyres malament». Per què, lavors, 15 

sancta8 Juliana plorà e adorà dient: «Senyor Déu, no·m leixs perir, ans me mostra qui és 

aquest qui·m consella aytals9 coses». E, tantost, ella oí una veu qui li dix: «Pren-lo per 

los cabells e fes-li dir qui és». E, quant ella l’agué pres per los cabells, demanà-li10 qui 

era e11 ell respòs: «Yo só diable, qui só vengut per tu a decebre». E ella li dix: «Qui és 

ton pare?». E ell respòs: «En12 Balzebuch és mon pare, qui m’endreçà a tot lo mal a fer13 20 

e·m fa greument batre com yo só sobrat per chrestià e per mon mal só yo a tu vengut 

com no t’é sobrada. E, entre les altres coses que dir te puch, sàpies que nosaltres nos 

lunyam més dels chrestians com fan sacrifici del ver cors de Déu que no com fan 

sacrifici de oració». E, com açò hagué oït sancta14 Juliana, li ligà les mans darrere15 e 

gità’l en terra e baté’l molt greument16 ab la cadena on estava ligada. E lo diable cridava 25 

dient: «Prech-te, Juliana, dona mia, que m’hages merçè».  

E, com vench al matí, lo pretor se féu venir sancta17 Juliana e, axí com ella exia del 

carçre,18 tirava ab si lo diable dient: «Dona mia, Juliana, no·m vulles més congoxar! 

Sàpies que yo no faré res jamés contra chrestià, car yo he oït dir moltes vegades que los 

crestians són molt [Cc] suaus e benignes, mas tu no has neguna merçè de mi». E, lavors, 30 

ella lo tirà per lo mercat, aprés lo19 lançà en una clavaguera20 pudent e lexà’l aquí star. 

E, com fonch davant lo pretor, féu-la stendra21 en22 una roda en tal manera que·ls ossos 

del seu cors eren trencats e n’exien tots los molls, sí que l’àngel de Déu trencà la roda e 

salvà la verge. Per què tots aquells qui eren aquí venguts cregueren en Déu encontinent 

e lo pretor los féu tots degollar, e foren V cents hòmens e CXXX dones.  35 

                                                 
a Data de celebració: 16 de febrer. Santa Juliana (segle IV) es representa conduint un diable encadenat o 

amb els atributs del seu martiri, com ara la caldera amb plom fos. 
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Enaprés, sancta23 Juliana fonch mesa en una paella de plom fus, mas lo plom 

tornà axí dur com a roca, per què lo pretor, que24 açò véu, maleý tots los seus déus per 

ço com no podien punir una fembra qui li fahia25 tan gran onta, per què la manà fer26 

degollar. E, axí com la portaven defora la vila per degollar, un diable vench en 

semblança de jove qui cridava dient: «No li vullau perdonar per ço que ella 5 

menyspreava los vostres déus e ha ferit a mi en aquesta nit molt greument». E, com 

sancta27 Juliana obrís un poch los ulls per veure aquell que28 axí parlava, lo dimoni 

dient: «O, mesquí, encara·m cuyt que·m vulles pendre!». E, com sancta29 Juliana fonch 

degollada, lo pretor se mes en mar ab una nau ab XXXIIII hòmens. E mogué’s tant gran 

tempestat que tots negaren e, tantost, la mar gità los hòmens en terra e foren menjats 10 

per bèsties e per ocells. 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 volch: volgue I2 
3 E: y I2 
4 Dona: senyora I2 
5 sancta: santa I2 
6 per spay de mig dia per los cabells: per los cabells per spay de mig dia I2 

7 ne tan leja: om. I2 
8 sancta: santa I2 
9 aytals: tals I2 
10 demana-li: demali I1 

11 e: y I2 
12 En: om. I2 
13 lo mal a fer: mal fer I2 
14 sancta: santa I2 
15 darrere: derrera I2 
16 greument: om. I2 
17 sancta: santa I2 
18 carçre: carçer I2 
19 lo: ella lo I2 
20 clavaguera: claveguera I2 
21 stendra: stendre I2 
22 en: ab I2 
23 sancta: santa I2 
24 que: qui I2 
25 fahia: fehia I2 
26 fer: om. I2 
27 sancta: santa I2 
28 que: qui I2 
29 sancta: santa I2 
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[XLV] DE LA CADIRA DE SANCT PERE APÒSTOLa 

a cadira de sanct1 Pere apòstol és dita per tres raons, ço és, real, que·s diu en lo 

segon Libre dels Reys, en lo XXIII capítol: «David segué en la cadira», etc.;b e fonch2 

dita cadira de [Cd] preveres, segons que·s diu en lo primer Libre dels Reys dient: «Los 

preveres seent en la sella», etc.;c fonch dita cadira de preveres, ço és, magistral, segons 5 

que diu sanct3 Matheu en lo XXIII capítol dient: «Sobre la cadira de Moysés», etc.d 

Donchs, sanct4 Pere segué en la cadira real per ço com fonch príncep de tots los reys; e 

segué en la cadira5 dels preveres per ço com fonch lur pastor e de tots los capellans; e 

segué en la cadira magistral per ço com fonch maestre de tots los chrestians. 

La cadira de sanct6 Pere és colta per tots los chrestians festivalment per ço com, 10 

lavors, fonch levat en Antiochia en la cadira bisbal ab honor,e segons que és provat. On, 

com sanct7 Pere prehicàs en Antiochia, en8 Theòfilo, qui era príncep de la ciutat, dix a 

sanct Pere per qual raó fahia9 regirar lo seu poble ab los seus prehicaments, per què, 

tantost, lo féu pendre e lançar10 en un carçre sens beure e11 menjar. On, com sant Pere 

cuydàs defallir de fam, nostre Senyor lo confortà e li donà victòria. E sant Pere levà los 15 

ulls al cel e dix: «O, tu, Senyor, qui est12 a[CIa]mador dels mesquins, ajuda’m que no 

peresca en mes13 tribulacions!». E Jhesucrist respòs-li: «Pere, penses-te que yo t’aja14 

desemparat? A la mia bondat fas15 injúria si·t penses que yo t’aja desemparat. No·t 

dónes temor, sàpies que apparellat és aquell qui ajuda a la tua mesquinesa».16 E, com 

sanct Pau oí dir que sanct Pere era en presó, ell vench a Theòfilo e dix-li que era molt 20 

bon maestre17 en moltes arts e que sabia bigues e taules pintar e fer altres coses, per què 

en Theòfilo lo pregà que stigués ab ell en la sua cort. E, aprés pochs dies, sanct18 Pau 

entrà en lo carçre amagadament e trobà sanct19 Pere quasi mort. E començà molt 

amargosament a plorar e abraçà sanct20 Pere plorant en manera que, a poch, sanct21 

Pere no li defallí entre les mans. E sant Pau dix: «O, pare meu e glòria mia, prech-te que 25 

per la mia vista te conforts22 e rebes força!». Lavors, sanct23 Pere obrí los ulls e conegué 

sanct24 Pau e començà a plorar, mas no li pogué parlar. E sant Pau obrí-li la boca e 

meté-li una poca de vianda que menjàs e, com sanct25 Pere fonch26 confortat,27 ell besà 

tant fortment sanct28 Pau e l’abraçà que abdós de gran amor caygueren esmortits 

plorant molt ensemps.  30 

Enaprés, sanct29 Pau se n’anà a Theòfilo e dix-li: «O, Theòfilo! Sàpies que gran és 

la tua glòria, car la tua curiositat és molt amiga de honestat, e has fet30 gran mal e 

desonestat com tu tens pres aquell hom Pere. Prech-te31 que·l gits del carçre, que tot és 

                                                 
a Data de celebració: 22 de febrer. La festivitat de la Càtedra de Sant Pere recorda l’episcopat de l’apòstol a 
Antioquia. Aquest fet no apareix ni en els Fets dels Apòstols ni els texts apòcrifs, la vinculació de sant Pere 
amb la ciutat és més tardana. 
b Sam 23, 8. 
c Sam 1, 9. 
d Mt 23, 2. 
e ‘En aquell dia sant Pere fou fet bisbe d’Antioquia’ 
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consumit e gastat, e no t’és bo que tingues pres aytal32 home per ço com te pot ésser 

profitós si d’aquell loch lo fas traure, car sàpies que aquell guareix tot hom malalt e 35 

resuscita morts». En33 Theòfilo respòs: «Vana cosa és ço que t’oig dir,34 car, si ell pogués 

hòmens resuscitar, a si mateix haguera desliurat de35 presó». E sanct36 [CIb] Pau dix-li:37 

«Sàpies, senyor, que, axí com Jesuchrist, lo seu Déu, resuscità a mort38 e volgué morir 

en creu e no se’n volgué desliurar, axí sanct39 Pere no s’és volgut desliurar de la presó, 

abans vol pendre martyri per Jesucrist e d’açò ell no ha temor». E Theò<do>filo dix: 40 

«Ojes, Pau: fes-li fer que·m resuscit mon fill, que ha XIII anys que és mort, e que·l me 

torn sens mal».40 E, aprés,41 sanct42 Pau entrà a sanct43 Pere e dix-li que ell havia promés 

a Theòfilo que ell44 li resuscitaria son fill. E dix sanct45 Pere: «Gran cosa li has promesa, 

mas és molt leugera a la virtut de Déu».46 Encontinent, sanct47 Pere fonch portat al vas 

del fill d’en Theòfilo e féu obrir lo vas e, com sanct Pere lo véu, l’infant tornà viu.a E, 45 

lavors, en48 Theòfilo ab lo poble d’Antioxia49 cregueren en Jesucrist e feren una molt 

rica sglésia on feren un noble altar en lo mig de la sglésia e aquí ells posaren sanct50 

Pere perquè hom lo pogués millor veure. E posaren-hi una molt noble cadira en què 

sehia sanct Pere, e segué-y VII anys; enaprés, se vengué a Roma e aquí ell segué en la 

cadira XXV anys.  50 

Emperò, la Sglésia fa festa de la primera honor per ço com lavors començaren los 

prelats de la Sglésia haver honor e dignitat, per què lavors fonch complit ço que diu en 

lo psalm: «Exalçada és en la sglésia gran», etc.b És notadora cosa que tres sglésies són: 

una en què fonc exalçat sanct Pere e l’altra la sglésia dels cavallerians e l’altra dels 

malignes vencedors.c En aquestes tres sglésies fonch exalçat sant Pere. Car fonch 55 

exalçat en la sglésia dels cavallers, en prelació stant, los heretges convertí e retornà en 

bones costumes e, per aquesta raó, per la Sglésia és appelada cadira de sanct Pere, per 

ço que lavors rebé dignitat de bisbalia en Antiochia. Fonch exalçat en la sglésia dels 

malig[CIc]nes, ço és, dels hòmens mals dissipants e destrohidors de la fe, los quals 

convertí e açò pertany a la segona festa, qui és appellada los Ligams de sanct Pere, car 60 

lavors dissipà la Sglésia dels hòmens mals e·ls convertí a la fe de Jhesucrist. Fonc 

exalçat sanct Pere en l’església dels vencedors en aquella entrant e stant molt 

benaventuradament e açò pertany quant a la terça festa, qui és de la passió sua, per ço 

com, lavors, ell entrà en la sglésia dels vencedors. 

És notadora cosa que la Sglésia fa de ell festa per altres rahons, ço és: per lo seu 65 

privilegi e per lo seu benifet e per deute e per exemple.d Per privilegi de sanct51 Pere fa 

la Sglésia festa per ço com fonch privilegiat52 davant tots los altres apòstols en tres 
                                                 
a En la segona versió de LA, Voragine posa en dubte aquest miracle, ja que no és probable que «setentia 
iuuenis per XIV annos suspensa fuisset» (LA 44, 37). 
b Sal 107, 32. 
c Traducció deficient: «Et notandum quod est triplex ecclesia in qua beatus Petrus fuit exaltatus, scilicet 
ecclesia militantium, malignantium et triumphantium» (LA 44, 42); és a dir: ‘Cal assenyalar que són tres 
les esglésies (assemblees) en què Sant Pere fou exaltat, és a dir, la dels combatents, la dels malvats i la dels 
triomfants’. 
d Falta «per lo offici seu», com apareix en LA (44, 51), raó a la qual s’al·ludeix més endavant. 
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coses. Primerament, que fonch davant tots los altres més digne per auctoritat per ço 

com fonch príncep de tots los apòstols e pres de Déu les claus del regne del cel. E fonch 

sanct53 Pere fervent en la amor de Déu més que negú dels altres apòstols en açò que ell 70 

amà ab major amor Jesucrist que no los altres, segons que en molts lochs de l’Evangeli 

és mostrat. E fonch sanct54 Pere més ferm en virtut que los altres, car, segons que és lig 

en la sancta Scriptura, en la ombra de sanct55 Pere foren sanats molts malalts. Fa festa la 

Sglésia per lo offici seu per ço com ell hagué offici e prelació sobre la Sglésia e per ço 

com sanct56 Pere fonch príncep e prelat de la Sglésia, que era en les tres parts del món, 75 

ço és: en57 Àsia e Àfrica e Europa; e, axí, la Sglésia fa festa tres vegades l’any de sanct 

Pere. Ço és festa per l’officia de sanct Pere <e>58 per ço com ell ha59 poder de soltar e 

desligar a nosaltres de tres maneres de peccats, ço és: de cogitació e de parlar e de obra. 

E aquell benifet pot ésser en tres maneres: lo [CId] primer és demostrament de 

l’apartament de la culpa; lo segon és lo mudament de la pena de purgatori, qui·s muda 80 

en temporal; lo terç benefici és perdonament de la pena en partida. E, per aquests tres 

beneficis, és sanct Pere honrador. Per la quarta raó,b devem nosaltres honrar sanct Pere, 

ço és, car ne som tenguts. Car ell nos honra en tres maneres, ço és: per paraula e per 

exemple e per temporal adjutori; e, per ço, som nosaltres obligats que l’honrem en 

aquestes maneres. Encara per altra raó fa la Sglésia festa de sanct Pere, ço és, per 85 

exemple, que negun peccador no·s desesper, ja fos açò que hagués Déu renegat, 

emperò en tal manera que lo peccador se vulla, axí com féu sanct Pere, confiar ab 

coratge e per bona obra en Déu.  

Aquesta festa és dels menjars de sanct60 Pere.c Costuma fonch en temps antich 

entre les gents, segons que diu maestre Johan Beleth, que cascun any, en lo mes de 90 

febrer, en cert dia, offeria hom menjars sobre los vasos dels parents qui morts eren. E 

aquells menjars eren consumits de nits per diables e les gents pensaven-se que les 

ànimes ho haguessen menjat. E solien dir los hòmens que, com les ànimes són al cors 

de hom, que61 eren ànimes e, com eren en infern, que eren spirits e, quant eren en 

paradís, al cel, que eren hombres. E aquella costuma de menjars a penes pogué ésser 95 

levada entre chrestians, per què·s pensaren los sancts pares e volgueren, per ço que 

aquella error fos de tot levada, volgueren que les gents fessen festa de la Cadira de 

Sanct62 Pere, lo qual fonch posat en cadira de la Sglésia de Roma en aquell dia mateix 

que les gents ne fahien festa dels menjars dels parents e era appellada per alguns festa 

dels Menjars. 100 

És notadora cosa que, segons que alguns dien, que les [CIIa] corones dels 

capellans hagueren en aquell dia començament, car, mentre que sanct63 Pere prehicava 

                                                 
a Error de FS: «per lo seu benifet». 
b És a dir, «per deute». 
c Ni en LA1 ni en FS apareix la segona raó de la institució de la festa («Secunda causa institutionis hec est, 
que quidem de itinerario Clementis est sumpta...», LA 44, 63) i es passa directament a la tercera raó («Hoc 
autem festum de incathedratione Petri consueuit appellari festum epularum beati Petri et hinc tertia ratio 
institutionis sumitur», LA 44, 70). 
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en Antioxia, en aquell loch los infels, per onta de Jesuchrist, li trasquilaren lo cap sobre 

les orelles, la qual tonsura fonch64 puys liurada per honor a tota la clerazia65 per ço com 

per fastig fonch feta a l’apòstol, mas ell ho pres en semblança de honrar lo nom de 105 

Jesucrist. Envers la corona dels capellans, són tres coses pensadores, ço és: tonsura del 

cap e dels trencaments dels pèls e la forma, que és com a cercle. E féu-se la tonsura en 

la sobirana partida del cap per tres rahons, de les quals ne assigna dues sanct66 Dionís, 

que diu que·l trencament dels pèls significa netesa e conformadora vida, com en lo 

trencament dels pèls e en la tonsura se’n seguexen tres coses, ço és: conservació de 110 

netesa e deformació del cap e despullament. Car conservació de netesa és demostrada 

per ço com dels cabells hix legesa que s’i ajusta; deformació del cap per ço com per los 

cabells és ornat lo cap. Significa, donchs, la corona netesa e conformadora vida en 

home e significa que·ls capellans deven haver neta pensa dins en lo cor e no formable, 

ço és, no demanant hàbit defora.a Lo despullament dels pèls significa que entre Déu e 115 

home no deu ésser negun mijà, abans nos devem a ell ajustar sens tot mijà e ab cara 

descuberta nos devem mirar en la cara de Déu. Fa’s lo trencament dels pèls per ço que 

sia donat a entendre a hom que·ls clergues deuen tallar de si sobrefluïtat de la pença e 

que deuen oir la paraula de Déu e que deuen de si partir, ço és, totes les coses 

temporals, sinó per necessitat. E fa’s en mig del cap en forma de cercle per moltes 120 

raons. La primera [CIIb] és que aquella figura no ha començament ne fi, per què·s dóna 

a entendre que·ls capellans són ministres de Déu, qui no ha començament ne fi. La 

segona raó per ço car aquesta figura no ha negun angle, per què és figurat que home67 

capellà no Déu haver negun angle en sa consciència, que allà on ha angle sutzetat s’i 

ajusta; e capellà, segons que diu sanct68 Bernat, és forma e doctrina de veritat sens 125 

angle. Fa’s encara aquesta figura per ço com és pus bella e pus uberta a tots que neguna 

altra e redona a forma del món, qui és comparat a redonesa. Uberta és com amagar 

no·s pot e posada en loch qui és començament de tot lo cors e dels membres. Encara, 

aquesta figura és enclosa per una línea e no u és neguna altra figura, car tota figura qui 

redona sia és dita de una línea e de un cercle. 130 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 fonch: fonc I2 
3 sanct: sant I2 
4 sanct: sant I2 
5 la cadira: ladira I1 

6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 

8 en: om. I2 
9 fahia: fehia I2 
10 lançar: metre I2 
11 e: ni I2 
12 est: es I2 

                                                 
a Traducció deficient: «hoc enim significat quod clerici debent habere munditiam mentis interius et non 
formabilem, id est non exquisitum, habitum exterius» (LA 44, 85); és a dir: ‘açò significa que els clergues 
han de conservar la puresa de la ment dins seu i un hàbit a fora sense adorns, és a dir, sense refinaments’. 
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13 mes: les mies I2 
14 que yo t’aja: quet hage I2 
15 fas: has feta I2 
16 mesquinesa: mesquinea I2 
17 maestre: mestre I2 
18 sanct: sant I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 
21 sanct: sant I2 
22 conforts: alegres I2 
23 sanct: sant I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 fonch: fonch I2 
27 confortat: confortar I1 

28 sanct: sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 has fet: tu has fet I2 
31 Prech-te: e prec te I2 
32 aytal: un semblant I2 
33 En: E I2 
34 t’oig dir: dius I2 
35 de: dela I2 
36 sanct: sant I2 
37 dix-li: li dix I2 
38 a mort: de mort a vida I2 
39 sanct: sant I2 
40 sens mal: sa e alegre I2 
41 aprés: om. I2 
42 sanct: sant I2 
43 sanct: sant I2 
44 ell: om. I2 
45 sanct: sant I2 
46 de Déu: divina I2 
47 sanct: sant I2 
48 en: om. I2 
49 d’Antioxia: dantiochia I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 

52 privilegiat: priivilegiat I1 

53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
55 sanct: sant I2 
56 sanct: sant I2 
57 en: om. I2 
58 <e>: om. I2 

59 ha: havia lo I2 
60 sanct: sant I2 
61 que: om. I2 
62 Sanct: sant I2 
63 sanct: sant I2 

64 fonch: fonc I2 
65 clerazia: clerezia I2 
66 sanct: sant I2 
67 home: hun I2 

68 sanct: sant I2 
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[XLVI] LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT MACIÀa 

Macià vol tant dir com ‘donat a nostre Senyor’ e vol dir ‘donació del Senyor’ e Macià és 

dit com a ‘humil’ o axí com ‘petit’ per ço com ell fonch donat al Senyor quant lo elegí 

entre LXXII1 dexebles. Donació del Senyor fonch2 quant, per sort, fonch elegit entre los 

apòstols per nombre, e açò per sos mèrits; fonch sanct Macià gran per humilitat per ço 5 

com ell serví tostemps en humilitat; petit fonch, car tostemps servà vera humilitat. O és 

dit Macià a manum3, qui vol aytant dir com ‘bé’, e thesis, que vol dir ‘posició’ e d’aquí és 

dit Macià ‘ben posat per mal’, ço és, per Judes. La vida del qual escriví en Beda, segons 

que·s lig en les sglésies. 

LA VIDA DE SANCT4 MACIÀ [CIIc] 10 

acià apòstol fonch ordenat e posat en loch de Judes, per què primerament vejam 

lo naximén5 e lo començament del traÿdor breument. 

És legit en una història, qui no és creguda, que fonch6 un baró en Hierusalem qui 

havia nom Rubén ‒e per altre nom és nomenat Simon‒, qui fonch del7 trib de Danb o, 

segons que diu sanct Jerònim, fonch del trib de Isachar, lo qual hagué una muller qui 15 

havia nom na8 Simbòria. E, una nit que ella dormia, véu en somnis molt gran visió, per 

què ho recomptà ab por a Ruben, marit seu: «Sàpies, senyor, que yo he somiat que 

paria un infant, molt malvat homeyer, qui seria causa e cap de perdiment de tota la 

nostra gent». «Calla –dix lo marit–, car no dius coses que degues recomptar, car sàpies 

que tu es prenys per spirit maligne, segons que yo·m pens». Per què la dona respòs: 20 

«Senyer, per cert, si yo he concebut infant mascle, no s’emprenyà per spirit maligne, 

abans semblarà a tu cosa certa». Per què infantà un infant, de què hagueren gran paor 

los parents, e començaren a pensar què farien d’aquell infant. [CIId] On, com ells lo 

avorrissen per matar-lo e no·l volguessen nodrir per tal que no fos destruydor9 d’ells, 

axí com la mare havia dit, meteren-lo en una caxa e lançaren-lo en la mar.  25 

E lo vent menà’l en una illa10 qui ha nom Scarioth.c E, axí com la reyna d’aquell 

loch se anava deportant per la riba de la mar, ella aportà11 la caxa en què era l’infant, de 

què fonch molt alegra per ço com no tenia fills. E véu aquell infant de molt bella forma 

e, sospirant, dix: «O, Senyor Déus!12 Si yo hagués hagut aquest solaz,13 fóra molt 

profitós al regne, que almenys no freturara de nostra genració». Per què ella féu nodrir 30 

l’infant secretament e dix a son marit que ella era prenys e, a cap de temps, dix que 

havia hagut un fill, la qual cosa fonch divulgada per tot lo regne e foren-ne molt 

alegres.14 E lo rey, creent que la reyna digués veritat, féu nodrir l’infant molt 

                                                 
a Data de celebració: 24 de febrer (actualment, el 14 de maig). Sant Maties (segle I) fou l’apòstol substitut de 
Judes Iscariot (l’elecció en Ac 1, 15-26). Es representa amb els símbols del seu martiri: les pedres de la 
lapidació o la destral de la degollació. 
b Segons LA, de la tribu de Judà («de tribu Iuda» 45, 14). 
c Iscariot realment és una població de Judea. 

M 
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noblament. E, aprés poch temps, la reyna concebé del rey e, en son temps, ella infantà 

un fill. E, axí com los infants cresqueren, moltes vegades jugaven abdós15 e Judes batia 35 

lo fill natural del rey molt malament e sovent lo fahia plorar, per què la reyna n’era 

molt trista e manà batre en16 Judes, mas no s’estava que no ferís l’infant natural. 

Finalment, la cosa se sabé, que en17 Judes no era fill del rey e que la reyna l’avia trobat. 

E, com en18 Judes ho sabé, fonch molt envergonyit e, amagadament, ell matà lo fill del 

rey, de què hagué paor de mort e anà-sse’n ab los tributarisa en Hierusalem e mes-se en 40 

la cort de Pilat, qui lavors era procurador de tot Hierusalem. 

E, per ço com totes coses amen son semblant, Pilat, qui era aquí, trobà en19 Judes, 

qui era de tals costumes com ell volia, per què l’amà molt e féu-lo son majordom e 

major de tota la sua cort, sí que tot ço que·s fahia en la cort era segons volia en20 [CIIIa] 

Judes. Esdevench-se un dia que Pilat, stant en son palau, sentí molt gran olor21 de 45 

pomes e pres-li’n gran desig. E era prop lo seu palau un pomer carregat de pomes qui 

era d’en Ruben, pare de Judes, los quals no·s conexien, que ja en Ruben se pensava que 

en la mar fos mort. E Pilat dix a Judes: «Tant gran desig de pomes tinch que, si no n’é, 

yo morré». Per què en22 Judes anà al pomer molt cuytadament e pres de les pomes. E, 

entretant, en23 Ruben vench e, per les pomes que li levava, ells se barallaren molt 50 

fortment, axí que en24 Judes ferí ab una pedra en25 Ruben sus en lo cap tal colp que·l 

matà. E, aprés, en26 Judes portà de les pomes a Pilat e comptà-li ço que li era 

esdevengut. E, com vench devers lo bespre, en27 Ruben, per la sua companya, fonch 

trobat mort e pensaren-se que fos mort de mort sobtada fins que veren lo colp del cap. 

E, lavors, Pilat donà totes les riqueses d’en28 Ruben a Judes e donà-li Simbòria per 55 

muller. 

E, axí, com na Sinbòria suspirava un dia fortment, en29 Judes li demanà què havia 

e ella respòs: «Sàpies que yo só la més desaventurada dona que may fos per ço com yo 

he perdut un fill meu en la mar e he perdut mon marit, no sé com ni qui·l m’à mort, e 

Pilat, qui ha ajustat tu a la mia dolor e a la mia mesquinesa per ço com yo só vella e m’à 60 

fet pendre marit per força». E, axí com ella li comptava tot lo fet com era stat, en30 Judes 

li comptà ço que li era esdevengut, per què trobaren que en31 Judes havia presa sa mare 

per muller e havia mort son pare, de què·s penedí molt. E, per consell de na32 Simbòria, 

en33 Judes se n’anà a Jesuchrist e demanà-li perdó de sos defalliments e Jesuchrist 

perdonà-li e féu-lo son dexeble.b E pujà tant que fonch apòstol e fonch privat e 65 

fami[CIIIb]liar tant de Jesuchrist que·l féu son procurador de sos diners e de açò que li 

donaven, emperò Judes furtava tot quant podia a Jesuchrist. 

                                                 
a ‘Servidors’. 
b En la segona versió de LA, que no arreplega FS, Voragine deixa llibertat al lector de fer servir aquesta 
història apòcrifa, «licet sit potius reliquenda quam asserenda» (45, 52). Maggioni indica «Questo 
ammonimento è caratteristico delle ultime redazioni della Legenda aurea, dove l’intento narrativo è piu 
evidente rispetto all’impostazione del leggendario primigenio, che consisteva più marcatamente in uno  
strumento destinato ai predicatori» (2007: 1523). 
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En temps de la passió de Jesucrist, ell fonch molt dolent com no fonch venut 

l’ongüent qui fonch presentat a Jesuchrist per sancta Maria Magdalena, qui valia CCC 

diners, per ço que ell n’agués lo delme, qui eren XXX diners, per què se n’anà als jueus e 70 

vené’ls Jesuchrist per XXX diners (e valia cascun diner d’aquells X34 diners menuts). E, 

segons que dien, de totes les coses que hom donava a Jesuchrist havia ell lo delme, de 

què visqués ell e sa muller. E, per ço com ell véu que no hagué la deena part de 

l’ungüent, donà e vené Jesuchrist per aquell preu, que són XXX diners. Mas, aprés, ell se 

penedí e tornà los diners als jueus e no demanà perdó, per què·s desesperà e ell mateix 75 

penjà’s ab un dogal e sclatà per lo mig, per què, tot quant havia en lo cors li caygué en 

terra. En açò fonch35 donada honor a la sua boca per tal que per la sua boca no isqués 

res leig per ço com havia besada la boca gloriosa de Jesuchrist. E fonch digna cosa que 

les entramenes qui havien consentit en la tració del Senyor que cayguessen en terra e la 

gola d’on isqué la véu de la tració fos streta ab lo dogal e, majorment, per ço com aquell 80 

qui los àngels e los hòmens havia offesos en lo cel e en la terra, que fos departit del 

regne dels àngels e dels hòmens e que fos acompanyat ab los dimonis. 

E, aprés, com entre lo dia de la ascensió fins en aquell dia de Pentecostés foren los 

apòstols ensemps, que menjaven, <e> véu sanct Pere que·l nombre dels apòstols era 

aminvat, los quals havia Jesuchrist elegits per prehicar la fe de la Trinitat e de la 85 

doctrina per quatre parts del món. E sanct [CIIIc] Pere levà’s en mig dels apòstols e dix: 

«Barons frares, convé que nosaltres eligam un que ab nosaltres sia ensemps e faça 

testimoni de la resurrectió de Jesucrist per tal com Jesuchrist nos dix: “Feu vosaltres a 

mi testimoni en Hierusalem, en36 Judea e en Samaria fins a la fi de la terra”.a E, per ço 

com negun hom no deu fer testimoni sinó d’açò que véu, <e> per ço devem nosaltres 90 

elegir un de aquells qui ab nosaltres foren en la passió e veren los miracles de 

Jesuchrist e la sua doctrina». E, per ço, ne triaren ells dos, ço és, dels LXXII dexebles, ço 

és, la un qui era nomenat Joseph Just per la sua sanctedat, qui fonch germà de sanct37 

Jaume Alfey, e l’altre, sanct Macià, del qual nosaltres no direm que ell fos elegit per 

apòstol, sinó per veu de Déu. Sí que los apòstols se meteren tots en oració e digueren: 95 

«Senyor Déu, tu qui coneixs los coratges dels hòmens, tu·ns ensenya aquell que tu 

elegiràs d’aquests dos e reb lo misteri de aquell en apostolat38 en loch de Judes».b 

Enaprés, ells donaren la sor39 en aquests dos e caygué la sort sobre sanct Macià e, axí, 

ell fonch ajustat ab los XII apòstols. 

És notadora cosa que, per aquest exemple, axí com sanct Hierònim diu: «Negú no 100 

deu usar de sorts, car privilegi de pochs no fa ley comuna». Encara més, diu Beda que, 

fins que fos venguda veritat, fonch elegit que hom usàs de figura, axí com la verdadera 

història40 en la passió fonch immolada, mas en lo dia de Penthecostés fonch 

perfetament acabada. E, per ço, los apòstols usaren de sorts en electió de sanct Macià, 

per ço que no·s partissen de la ley en la qual lo sobiran prevere era elegit. Aprés 105 

                                                 
a Ac 1, 8. 
b Ac 1, 24-26. 
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Pentecostés, quant la veritat fonch manifestada, ells elegiren VII diaques per electió e 

per oració dels apòstols, no gens per sorts. [CIIId] Mas, quines foren aquelles sorts? 

Dues rahons ne són assinades segons los sancts pares. Sanct Jerònim diu que aquelles 

sorts foren aytals41 com foren ordenades [en]42 la vella ley, la qual hom usava. E sant 

Dionís, qui fonch dexeble de sanct Pau, diu que no és religiosa cosa que hom se pens 110 

tal cosa fer e diu que vejares li era que aquella sort de sanct43 Macià que no fos sinó una 

resplandor e un raig tramés sobre sanct Macià, per què fonch demostrat que ell era 

elegit e triat per apòstol.44 Encara diu més sanct45 Dionís en lo libre Eclesiàstich,a que: 

«La gràcia de la divinal sort caygué sobre sanct46 Macià per lo poder de Déu. Foren 

altres que digueren en altra manera, no parlant en religiositat, segons que yo·m pens, 115 

per què diré la mia intenció e la sua. És-me vejares a mi que, parlant, appellam sorts 

que mostra que fonch per divinal elegit».  

Car sanct47 Macià apòstol rebé per sort de anar en Judea e aquí ell prehicà e féu 

molts miracles, car ell il·luminava los cechs e sanava los malalts e fahia exir los dimonis 

dels cossos dels hòmens48 e los contrets fahia anar e49 los sorts oir e resuscitar morts. En 120 

la qual terra, en la fi sua, ell se posà en Déu en pau, emperò en alguns libres se diu que 

sanct50 Macià fonch posat en creu e per tal martiri fonch coronat e se’n puja al cel. És lo 

cors de sanct51 Macià en Roma, en la sglésia de Sancta Maria la Major, e aquí se mostra 

lo seu cap al poble. 

Lig-se en altra52 legenda que sanct53 Macià fonch molt savi home de son cors e 125 

savi de coratge e era hom sobtil en la sancta54 Scriptura e era hom de bon consell e de 

bones paraules e liberal. E, axí com ell prehicava en Judea la paraula de Déu e hac 

convertits per sos miracles molts hòmens, los jueus lo mataren ab dues [CIIIIa] petrades, 

ab les quals ell aprés fonch soterrat, lo qual, dementre que·l lapiadaven, aprés fonch 

ferit ab una destral e ell, stant ab les mans juntes devers lo cel, axí reté l’esperit a Déu. 130 

Lig-se aquí mateix que lo cors seu fonch portat en Roma e de Roma fonch portat en la 

ciutat de Trere.b 

                                                 
1 LXII: setanta dos I2 

2 fonch: fonc I2 
3 manum: manu I1 I2 

4 SANCT: sant I2 
5 naximén: naximent I2 
6 fonch: fonc I2 
7 del: dal I1 

8 na: om. I2 

9 destruydor: destruydos I1 

10 illa: isla I2 

11 aportà: troba I2 

12 Déus: deu I2 

13 solaz: solam I2 (sembla que I2 ha confós la grafia de la m amb la de la z) 
14 alegres: alegrss I1 

                                                 
a Es refereix a La jerarquia celestial (Ceslesti ierarchie) de pseudo-Dionís. 
b Trèveris, població del land de Renània-Palatinat, Alemanya. 
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15 abdós: abdosos I2 

16 en: om. I2 

17 en: om. I2 

18 en: om. I2 

19 en: om. I2 

20 en: om. I2 

21 olor: odor I2 
22 en: om. I2 
23 en: om. I2 
24 en: om. I2 
25 en: a I2 
26 en: om. I2 
27 en: om. I2 
28 d’en: de I2 
29 en: om. I2 
30 en: om. I2 
31 en: om. I2 
32 na: om. I2 
33 en: om. I2 
34 X: deu I2 
35 fonch: fonc I2 
36 en: e en I2 
37 sanct: sant I2 

38 apostolat: apolat I1 

39 sor: sort I2 
40 història: hostia I2 (hostia LA 45, 73) 
41 aytals: tals I2 
42 [en]: en I2 
43 sanct: sant I2 
44 apòstol: apost I1 

45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
47 sanct: sant I2 
48 dels hòmens: humans I2 
49 e: om. I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 altra: la altra I2 
53 sanct: sant I2 
54 sancta: santa I2 
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[XLVII] LA VIDA DE SANCT1 FELIU PREVEREa 

eliu prevere e son frare, qui era també prevere, foren offerts a Dioclecià,b la un dels 

quals fonch aportat al temple de Cerapisc per ço que li sacrificàs, mas ell buffà en 

la cara de la ýdola, per què, encontinent, la ýdola caygué. Enaprés, ell fonch portat a la 

ýdola de na Diana e ell féu allò mateix. Puys, fonch2 portat a l’arbre sacrilegi del Sol 5 

que la sacrificàs e, de genollons, bufà-li en la cara e l’arbre, ab la ýdola ensemps, 

caygué e lo temple fonch de tot enderrocat. E, com lo pretor açò sabés, ell lo féu aquí 

degollar e féu-lo jaquir en lo camp per ço que lo seu cors menjassen occells e bèsties. E, 

lavors, un home confessà que era chrestià e anà besar sanct Feliu, per què fonch 

a[CIIIIb]quí degollat. E, com los chrestians no sabessen lo seu nom, ells lo nomenaren 10 

sanct Ajustat per ço com se ajustà ab sanct Feliu prevere per rebre corona de martiri. E 

los chrestians soterraren-los abdosos en un clot que havia fet l’arbre com caygué e los 

pagans volgueren-los-ne traure, mas los dimonis los prengueren e·ls treballaren fins 

que foren morts. 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 fonch: fonc I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Aquesta vida de sant Feliu, amb el mateix text, encara que en versions diferents, apareix també darrere 

del capítol de sant Savià i santa Saviana (en LA està arreplegada justament abans, després del capítol 

dedicat a la degollació de sant Joan Baptista). Vid. nota a del capítol CXXVII. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
c Serapis, déu suprem de l'Egipte ptolemaic, fruit de la identificació d’Osiris-Apis, amb el déu Serapis de 

Sínope, adorat pels grecs. 

F 
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[XLVIII] LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT GREGORIa 

Gregori és dit de grex e gore, que vol dir ‘prehicar’, axí que Gregori és dit ‘prehicador 

del poble’; o és dit Gregori quasi de egreu, ço és, que ell fonch gran prehicador e 

ensenyador egregi; o Gregori vol dir aytant com ‘vel·lant’ per ço com ell era vel·lant 

envers si, Déu e lo poble, lo qual despertà per sa prehicació. Vel·lava a si e a Déu e al 5 

poble: e a si, per1 conservació de netedat; a Déu, per contemplació de la deïtat; al poble, 

per contínua prehicació. E aquestes tres coses merexen la visió de Déu, axí com diu 

sanct2 Agustí en lo Libre de l’orde: «Aquell veu Déu qui bé viu e qui bé studia e qui bé 

prega». La sua vida scriví en Pau de Lombardia,b qui fonch gran hystoriador e trobador 

de hystòries, e compilà-la en Johan Diaque molt diligentment e bona. 10 

LA VIDA DE SANCT GREGORI 

regori3 fonch engenrat de linatge de senadors de Roma e havia nom son pare 

Gordià e sa mare, Sílvia. E, com ell fos fet molt gran philòsoph en la joventut4 e 

fos molt gran rich hom, ell se pensà de lexar totes les sues riqueses e que se n’entràs en 

religió. E pensà’s que, si alargava la sua [CIIIIc] conversació, que més segurament se 15 

acompanyaria ab Jesuchrist, ço és, que servís a Déu en hàbit de prehicador. E, com açò 

ell hagué pensat, a poch de dies son pare morí e, de açò que li romàs de son pare, féu VI 

monestirs en Silícia e féu lo seté entre los murs de la ciutat de Roma a honor de sanct 

Andreu apòstol, e en sa pròpria casa, en lo qual monestir de aquells él se mes e donà 

aquí tots sos draps de or e de seda e moltes pedres precioses e vestí’s com a monge e, 20 

en un vil vestit de monge, se lexava regir. En lo qual monestir vench en tan gran 

perfectió en lo principi de la sua conversió que poguera ésser comptat en lo nombre 

dels perfets. E constregué’s tant fort en sa vida que en molt gran malaltia ne caygué, 

tant que cuydà morir. 

Una vegada, un home vench a ell en lo monestir d’on ell era abat en manera de 25 

mariner qui fos scapat de perill de mar e demanà-li plorant que li fes bé. E sant Gregori 

donà-li VI5 diners d’argent e l’ome pres-los e anà-sse’n. E, aquell dia mateix, l’ome 

tornà altra vegada a sanct6 Gregori dient que havia molt perdut e poch havia 

co[CIIIId]brat e sanct7 Gregori dóna-li XII diners. E, lo terç jorn, tornà plorant e cridant 

que li fes almoyna e sanct8 Gregori manà al procurador del monestir que li donàs 30 

alguna cosa per amor de Jesuchrist. E ell respòs que no tenia diners ne neguna cosa 

que9 dar li pogués, sinó una scudella d’argent en la qual ell menjava, que sa mare li 

havia tramesa ab legum. E sanct Gregori dix: «Dóna-la al pobre». Sí que lo pobre la 

                                                 
a Data de celebració: 12 de març (actualment, el 3 de setembre). Sant Gregori el Gran (540-604) fou papa a 
partir del 590, a banda d’un gran exegeta. En el seu pontificat reorganitzà el patrimoni eclesiàstic i es 
dedicà a la conversió dels longobards. Es representa amb les insignies papals i en acció d’escriure.    
b Pau Diaca (ca. 720-799). 
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prengué molt volenters e anà-sse’n. Aquell pobre fonch àngel de Déu segons que ell li 

revelà. 35 

Sant Gregori anava una vegada per lo mercat de Romaa e véu aquí alguns infants 

qui eren molt de bella forma, ab los cabells rossos, qui·s venien per moneda. E demanà 

al mercader de qual terra eren ne si eren chrestians e lo mercader dix que eren de 

Britanya10 e los britanyesos11 són tals. E demanà altra vegada si eren chrestians, respòs 

lo mercader que no, sinó que són pagans. Lavors, sanct12 Gregori plorà molt e dix: «O, 40 

Déu, tan gran dolor és que·l príncep de tenebres poseesca tant belles cares!». E demanà 

al mercader com havien nom aquelles gents de què tan bells infants exien e lo 

mercader respòs: «Anglesos». Puys, li demanà com havia nom la terra e lo mercader 

dix: «Deiri»;13 ço és, de Irlanda. Dix sanct14 Gregori: «Bé dieu Deiri perquè de la ira del 

malvat seran levats». Puys, li demanà com havia nom lo rey d’aquella gent e lo 45 

mercader li dix: «Aelle»15. E sanct Gregori dix: «Bé u crech, que axí ha nom, per ço com 

en la sua terra Al·leluya serà cantada prest». E, tantost, sanct16 Gregori anà-sse’n al 

sobiran bisbe –ço és, al papa– e a penes pogué acabar ab moltes pregàries que ell fos 

tramés en aquelles gents a convertir a la fe de Jesuchrist. 

E un jorn partí’s de Roma e, com fonch fora la ciutat, los ciutadans e tot lo poble 50 

de Roma co[CVa]mençaren a ésser molt torbats per ço com sanct Gregori se partia 

d’ells. E lo poble anà molt cuytadament al papa e digueren-li: «Tu has molt offés sanct 

Pere e has destroïda Roma per ço com n’as lexat anar sanct17 Gregori». E, per aquestes 

paraules, lo papa fonch molt spantat e tramés-li missatges que se’n tornàs. E, com 

sanct18 Gregori hagués anat tres jornades, stava en un hostal e, com los altres 55 

reposaven, él legia e studiava. E, axí legint, vench-li una legosta qui·l torbà, que no 

pogué pus legir. E la consideració del seu nom li mostrà que aquí, en aqueix loch, devia 

star,b axí que ell dix a la sua companyia qui eren ab ell, pregant-los que tirassen avant. 

E, entretant, vench la ambaxada del papa cercant-lo que tornàs e ell se amagà en un 

hostal per ço que no·l trobassen. E una veu vengué del cel dient: «Hix d’aquí e torna en 60 

ton loch». E ell ho féu, sí que los missatges lo pregaren que se’n tornàs. E, lavors, lo 

papa lo tragué del monestir e féu-lo son diaque. 

Fonch19 un temps que lo riu de Roma, qui ha nom Tíber, cresqué tant fortment 

que pujà sobre los murs de la ciutat e enderrocà moltes cases. E, lavors, gran multitut 

de serpents ab un drach devallaren per lo riu avall en la mar, mas, per les ones de la 65 

mar, totes mortes foren gitades a la riba, per què alteraren tot l’ayre per la gran pudor 

que d’elles exia. E, axí, sofferiren gran plaga, tant que vesiblament veyen sagetes del cel 

qui venien e ferien les gents. E fonch recomptat, primerament, a Pelàgio20c papa, lo qual 

morí per la tempestat. E la ciutat ne fonch molt desconfortada e desemparada e stigué 

                                                 
a Es refereix al forum urbis Romane. 
b Joc de paraules en l’original: «locusta superueniens eum coegit a legendo quiescere et ex consideratione 
sui nominis docuit eum in eodem loco stare debere» (LA 46, 39). Locusta (‘llagosta’) = loco stare. 
c Pelagi II, papa del 579-590. 
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sens papa alguns dies. Mas, com la Sglésia de Déu no pogués ésser sens pastor ne 70 

regidor, lo poble elegí per papa sanct Gregori, ja fos que ell hi contrastàs molt. On, 

[CVb] com ell degués ésser beneït, ell féu un sermó al poble e féu professons e ordenà 

letanies, pregant tota la gent que pregassen Déu humilment. E, axí com ells pregaven 

Déu, se mogué tant gran la21 tempestat que en una hora moriren LXXX hòmens. E, gens 

per açò, no·s jaquí de amonestar lo poble que pregassen Déu fins que aquella tempestat 75 

cessàs per la sua mercè.  

E, com la professó fonch feta, ell se’n volgué anar en la terra hon havia preposat 

de anar, per les gents d’Irlanda a convertir, mas no y pogué anar per ço com dia e nit 

guardaven les portes hòmens armats. E, un jorn, ell mudà los seus vestiments e acabà 

ab mercaders que·l ne tragueren en un vexell. E, com fonch fora de la ciutat, anà-sse’n 80 

en un boscatge e aquí ell stigué amagat III dies. E, axí com los ciutadans de Roma lo 

cercaven, ells veren una coloma22 de foch qui devallava del cel sobre sanct23 Gregori e, 

per aquest senyal, ell fonch trobat e, mal son grat, tornaren-lo en la sella apostolical.24 

Lig-se en una letra que ell25 tramés a Narsi patrici, axí dient: «Dementre que les 

altres coses de contemplació me scrius, me revoques e·m dones plor en lo meu 85 

enteniment. Sàpies que yo só de molt fort tristor ferit, que a penes puch spirar, per 

què·t prech que no·m nomens Noemi, ço és, ‘bell’, mas que·m nomens Mare per ço com 

yo só ple de amargor». En altre loch se lig: «Vosaltres que conexeu en mi que yo sia 

vostre major, si m’amau, planyeu-me, car yo tots jorns plor los meus defalliments, e 

pregau Déu per mi».   90 

Mas, com encara se destroís la ciutat de Roma per la pestilència damunt dita, ell 

féu altra vegada professó ab letanies ‒e açò féu en temps de Pasca‒ e féu en la dita 

professó portar una ymage de nostra Dona26 sancta Maria que27 és encara en Roma, a 

Sancta28 Maria Major, la qual ymage féu sanct29 Luch, qui era metge e pintor, a 

semblança de la [CVc] Verge Maria en totes coses. E, axí com ells portaven la ymage, 95 

l’ayre se apartava e donava loch a la ymage, aprés de la qual era feta gran claredat e 

maravellosa puritat d’ayre. E, lavors, veren aquí àngels cantant e dient: «Regina del cel, 

vulles-te alegrar, al·leluya, per ço com merixist lo Fill de Déu portar,30 al·leluya!». E 

sanct31 Gregori32 ajustà-y: «Prega per nós, al·leluya!». E sanct Gregori, lavors, véu 

l’àngel de Déu, qui stava sobre lo castell qui és nomenat Crescenti, e tenia un coltell tot 100 

sanguonós e metia’l en la bayna, per què, lavors, sabé sanct Gregori que aquella 

pestilència era cessada, per què aprés fonch nomenat castell de l’Àngel.a Enaprés, ell 

tramés Agustí, Mellit e en33 Johan, ab d’altres, en Anglaterra per convertir aquelles 

gents, les quals, per oració e per mèrits de sanct34 Gregori, foren convertits35 a la sancta 

fe de Roma. 105 

Sant Gregori fonch de tanta humilitat que no prenia plaer que hom lo loàs en 

neguna manera, segons que diu en Steve bisbe, qui·l loava en ses letres, dient: «Molt 

                                                 
a Es refereix, evidentment, al castell Sant’Angelo. 
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m’aveu loat en vostres letres, més que no devíeu, com yo non sia digne, emperò escrit 

és: “No lous home mentre que viu”.a E, com yo no sia digne de tals coses oir, prech-te 

que tu loes e honres aquells qui són fets dignes». Encara, sanct Gregori tramés una 110 

epístola a Narsi patrici en què li envia a dir: «Certes, frare molt car, si yo appellàs 

misericòrdia loant, vós la deveu humiliant pregar. E, axí com dieu que yo só lum de 

virtut de bones obres, <e> yo dich en mi mateix que en açò ha dupte molt gran com yo 

pens d’on só vengut ne qui só ne trop en mi ço que vosaltres dieu. Mas, bé sé vós qui 

sou e pens que no podeu mentir e açò que·m rahonau abans me contradiu a la mia 115 

voluntat e m’aporta a disputació si [CVd] pot ésser ver que en mi sia ço que de mi dieu. 

Mas, yo prech nostre Senyor que en açò demostra sa misericòrdia e que sia en mi lo seu 

voler e la sua mercè». Totes paraules de ufana e de vanitat refusava, per què ell scriví a 

Eulogi, patriarca d’Alexandria,b qui nomenava sanct36 Gregori pare de tot lo món, axí 

dient: «En lo començament de la letra que a mi trametist, me nomenist ergullosament 120 

“pare de tot lo món”, per què yo prech la tua dolça sanctedat que, d’aquí avant, no u 

faces, car no és donat a mi ne raó no vol que yo sia enriquit per paraules, mas per 

bones obres e costumes, ne·m pens que fos honor a mi ço en què los meus frares 

perdessen honor. Donchs, partesquen-se de vós les paraules qui inflen vanitat e naffren 

caritat». On, com en Johan, bisbe de Constantinoble,c ne usàs en si –ço és, nom de 125 

vanitat– e com lo nomenava papa de tot lo món, sant37 Gregori li scriví e li dix: «Qui és 

aquell que contra los stabliments de l’Evangeli e dels drets comuns gos pendre ne dar a 

si nom degut? Molt volria que sens vergonya fos un sol qui desijàs ésser senyor38 de tot 

lo món». Era de tan gran humilitat sanct39 Gregori que paraula de manament no volia 

dir als bisbes, per què dix en l’epístola que tramés en Eulogi, bisbe de Alexandria: «La 130 

vostra caritat parla en mi, car manament contra tu no vull que sia tramés a mi, germà, 

per cascú e per loctinent pare». 

No volia sanct Gregori que dona neguna se nomenàs ésser sa serventa, per què 

ell scriví a na Rosticanad dient: «Una cosa rebí yo en les tues letres, ço és, que·t 

nomenist serventa mia, car yo, qui só carregat per càrrech de bisbalia e só fet40 servent 135 

de tots, per qual raó te nomenes ésser ma serventa com [CVIa] tu sies de tu matexa e 

franca? Per què yo·t prech que aquesta paraula, d’aquí avant, en les tues letres no·m 

trametes». Primerament, se nomenava ell en ses letres que trametia servent41 dels 

servents e ordenà que tots los altres apostòlichs se nomenassen, d’aquí avant, axí 

mateix. 140 

Fonch de tan gran humildat42 sanct43 Gregori que no volia que,44 mentre fos viu, 

que los seus libres fossen publicats, car semblant li era que, a comparació dels altres, 

res no valguessen, per què ell scriví45 a Innocent, pretor de Àfrica, axí dient: «Per ço car 

                                                 
a Sir 11, 30. 
b Eulogi, patriarca d’Alexandria del 580 al 608. 
c Joan IV, arquebisbe de Constantinoble del 582 al 595. 
d Dona patrícia de Roma a la qual escriví. 
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tu volguist que la Exposició del sanct46 baró Job te trametés, per ço que y studiasses, molt 

alegre ho fiu, mas, si tu vols engrexar de molt delicat menjar, lig47 en los libres de 145 

sanct48 Agustí, qui fonch de la tua terra, e sàpies que los altres te seran semblant que 

sien engrut a comparació de aquells».  

Un sanct49 baró qui era abat anà a Roma per visitar los lochs dels apòstols e 

sanct50 Gregori véu-lo passar per mig51 de la ciutat e volgué-li davant exir per tal que li 

fes honor. E, axí com lo sanct52 hom véu que·s volgué53 gitar en terra davant ell,a sanct54 150 

Gregori se cuytà e gità’s davant ell en terra55 e de aquí no·s volgué levar fins que l’abat 

fonch levat, en la qual cosa loà molt la sua humilitat. 

Fonch sanct56 Gregori de tan gran largesa de dar almoynes que, no tan solament 

ne fahia a aquells qui li staven prop, mas encara en aquells qui li estaven en luny e, 

specialment, en aquells qui staven en lo munt de Sinaý, que aministrava totes lurs 155 

necessitats. E, de tots aquells qui freturaven del seu perdó, havia los lurs noms scrits e 

liberalment ell los perdonava e·ls fahia bé. E tots dies ell convidava pelegrins a57 la sua 

taula, entre los quals, un dia, axí com ell hagué presa la pitxela de l’aygua per donar-

los aygua a les mans, [CVIb] axí com havia58 acostumat, n’i hagué un qui u pres molt 

humilment e, tantost, él desparegué, de què·s maravellà molt sant Gregori. Mas, 160 

Jesuchrist li dix: «Tots dies me rebs en mos membres, ço és, rebs los meus pobres, e huy 

me rebist personalment e·m donist aygua als59 mans». D’aquí avant, manà sanct60 

Gregori que tots dies donàs son majordom a menjar a XII pobres e axí fonch complit. 

E un dia, axí com los pobres menjaven ensemps, sanct61 Gregori n’i comptà XIII e 

dix a son majordom com havia passat lo seu manament, que a XIII pobres donava a 165 

menjar. E lo majordom comptà’ls e no n’i trobà més de62 XII e dix a sanct63 Gregori: 

«Sàpies, senyor, que no n’i ha més de XII». E sanct64 Gregori guardà un pobre qui de 

prop li stava e véu que li mudava la cara e paria-li jove hom molt bell, enaprés li 

semblava hom vell65 amb la barba blanca. E, com hagueren menjat, sanct66 Gregori lo 

mes en la sua cambra e pregà’l que li digues qui era. E aquell li dix: «Per què·m 170 

demanes lo meu nom qui és maravellós? Sàpies que yo só aquell a qui tu donist la 

scudella tua d’argent, la qual ta mare t’avia tramesa ab legum, e de aquell dia ençà, 

que·m donist la scudella, lo Senyor t’à fet bisbe de la sua Sglésia e t’à fet succeïdor67 de 

sanct68 Pere apòstol». E sanct69 Gregori li dix: «E, com sabs tu que açò sia ver?». E 

l’àngel li dix: «Yo só àngel de Déu, qui m’à tramés a tu per ço que·t guard tostemps de 175 

fallir e que tot quant tu vulles ab Déu impetrar que per mi ho pugues haver». E, 

tantost, ell desaparegué.70 

En aquell temps, fonch un hermità qui era de mol gran virtut e havia 

desemparades totes les sues coses per amor de Déu, salvant71 una gata, la qual tenia 

sovent en la falda axí com a companyó. E féu oració a Déu que li mostràs ab qui hauria 180 

                                                 
a La lliçó de I1 no és correcta i crea confusió. I2 diu: «axí com lo sant hom lo véu, volgué’s gitar en terra 
davant ell», ja que és el sant baró qui vol postrar-se davant de sant Gregori. 



 288

guardó en lo temps esdevenidor per ço com [CVIc] havia desemparat tot quant havia 

per amor de Jesuchrist. Fonch-li72 revelat una nit que ab sanct73 Gregori hauria guardó 

en lo esdevenidor temps, sí que aquest se pres a plorar forment e pensàs que poch li 

profitava la sua pobretat si ab sanct74 Gregori rebia guardó, qui tant era rich en lo món. 

E, com ell se pensàs dia e nit la riquesa en què era sanct75 Gregori e la sua pobresa, 185 

Jesuchrist li apparegué en visió, qui li dix: «Ojes tu,76 mon amich, com goses tu77 

acomparar la tua pobresa ab ço que té sanct78 Gregori, com les sues riqueses no·l fan 

viciós? Ans sàpies que tu·t delites més en la tua gata que sanct79 Gregori no fa en les 

sues riqueses que té,80 les quals tots jorns dóna largament e les menysprea». 

Enaprés, sanct81 Gregori fonch accusat de homey ab l’emperador e ab sos fills, 190 

que ell havia fet matar un bisbe, per què li n’scriví una letra, que envià al senescal de 

l’emeprador, qui dehia axí: «D’aquesta cosa te prech que digues als senyors meus que, 

si yo, servent de aquells, hagués volgut dar damnatge a alguns dels lombarts qui fan 

contra los manaments de la Sglésia, que huy en dia ni gent dels lombarts ni rey ni duch 

ni compte hi hauria. Emperò, yo no consentiria en mort de aquells, mas bé·m plauria 195 

que fossen apartats de la lur error, per què la lur mort no vull». Sanct82 Gregori, com ell 

fos bisbe sobirà, ell se nomenà servent de l’emperador e, per negun cars,83 en mort de 

sos enemichs no consentí.  

Mas, com l’emperador, qui havia nom Maurici,a perseguís sanct Gregori e la 

Sglésia de Déu, sanct Gregori li envià a dir que Déu lo puniria molt fortment per lo mal 200 

que fahia als servents de Déu. Esdevench-se un dia que un home vestit de hàbit de 

monge tenia una spasa treta davant l’emperador e [CVId] esbrandia-la contra ell dient 

que a tal mort morria, per què l’emperador cessà de perseguir sanct Gregori e pregà’l 

que pregàs Déu per ell per ço que no·l punís nostre Senyor per açò que fet li havia. 

Altra vegada, vee l’emperador que una veu del cel vench a sanct Gregori, qui li dix: 205 

«Sia pres l’emperador e haja guardó dels mals que ha fets en aquest món». E respòs 

l’emperador en aquella veu: «Senyor, sia ta mercè que en aquest món me ponesques84 e 

no m’o guarts en l’altre món». E, de continent, l’emperador e sa muller e sos fills foren 

liurats a Focha cavaller, qui·ls matà tots per divinal judici. E, com los hagué morts, en 

Focha sucehí a l’emperi.b 210 

Una vegada, axí com sanct Gregori cantava la missa, com fonch en aquella 

paraula que lo bisbe pronunciava «La pau de nostre Senyor sia ab vosaltres», l’àngel de 

Déu li respòs altament dient: «Ab lo teu spirit». Per què lo papa, com canta la missa e85 

diu al poble «Pau sia ab vosaltres», per amor de aquell miracle, hom no li respon. 

En lo temps que regnava en Roma un emperador qui havia nom Trayà,86c <e> 215 

volch anar en una batalla e vench-li una dona vídua plorant e dix-li: «Prech-te que la 

sanch del meu fill, qui m’és stat mort, me vulles venjar». E l’emperador dix-li: «Lexa’m 
                                                 
a Maurici, emperador d’Orient del 582 al 602. 
b Focas, emperador d’Orient del 602 al 610. 
c Trajà, emperador  del 98 al 117. 
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tornar de la batalla e yo venjar-te-n’he». E ella dix-li: «E, si tu mors en la batalla, qui·m 

complirà ço que tu·m promets?». E l’emperador respòs-li: «Aquell qui aprés de mi 

regnarà». E la dona dix: «Què profita a tu si altre me’n venja? Car a tu seria millor que 220 

la venjança donasses e rebesses aquest loguer». E, lavors, en Trayà,87 tement lo juý de 

Déu, venjà tantost la sanch d’aquell qui era stat mort sens culpa. Lig-se en altre loch 

que un fill de l’emperador caval[CVIIa]cava per la ciutat follament e matà un infant. E, 

com la mare de l’infant se’n clamàs a l’emperador, ell li liurà lo seu fill en loch de 

aquell que perdut havia. 225 

Una vegada, aprés que l’emperador fonch mort, sanct Gregori passava per la 

plaça davant lo seu alberch e recordà-li la sua vellesa e lo seu juý. E anà-se’n a la sglésia 

de Sanct88 Pere e aquí ell plorà molt amargosament per la error d’en89 Trayà90 e fonch-li 

respòs divinalment per una veu que li dix: «La tua oració és complida e perdonada és 

la pena perdurable a Trayà.91 E guarde’t, de aquí avant, no prechs per negun hom 230 

damnat». Damascenus diu en un seu sermó que, dementre que sanct92 Gregori pregava 

per en Trayà,93 ell oí una veu divinal qui li dix: «La tua veu he yo oïda e dat perdó a 

Trayà».94 De la qual cosa dix: «Aquí mateix és testimoni orient e solponent». E sobre 

açò digueren alguns que en Trayà95 fos resuscitat per sanct96 Gregori e, com fonch 

tornat viu, féu que hagués salvació. Altres dien que la sua ànima fonch simplament 235 

desliurada de pena perdurable, mas la sua pena li fonch perlongada fins al dia del Juý 

per la oració de sanct Gregori. E la manera de la pena fonch mudada en aquella 

paraula: «No prechs per home damnat». E fonch-li donada lesta de dues coses: o que 

en purgatori entràs e que fos turmentat aquí per dos dies, o que hagués treballs e febre 

en tota la sua vida. E ell elegí que més amava per tot lo temps de la sua vida passar 240 

dolor que97 dos dies star en purgatori, per què en una sua epístola parla axí e diu: «O, 

las! E per tantes tribulacions só yo opprés que la mia vida m’és molt gran pena, que 

tots dies defall en dolors e desig tostemps la mort». En altre loch diu: «La dolor mia 

entretant me pens [CVIIb] que·s partesca de mi e tot l’any só quasi a la mort e tinch por 

que no·m mat». 245 

Era una fembra matrona qui tots diumenges offeria a sanct98 Gregori dos pans. E, 

com ell aprés la solemnitat de la missa li donàs lo cors de Jesuchrist e li dix99 que aquell 

sanct100 cors gloriós e preciós la guardàs en vida perdurable, encontinent, la fembra 

fada se’n ris e ell, tantost, tornà a si la mà dreta e una part del cors de Jesuchrist ell posà 

sobre l’altar. E, aprés, demanà a la fembra davant tot lo poble per qual raó s’era risa. 250 

Ella101 respòs: «Per ço com102 lo pa que yo he fet e pastat appelles tu lo cors de 

Jesuchrist». E, lavors, sanct103 Gregori se mes en oració en terra per la poca fe de la dona 

e, quant se levà de terra, ell trobà que aquella part del pa que havia posat sobre l’altar 

que era tornat carn vera e, ab lo dit, ell la mostrà a la dona e, axí, ella·s convertí 

bonament.104 Enaprés, ell se posà105 en oració e trobà que era aquella carn106 tornada en 255 

pa e dix a la dona que·l rebés. 
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A alguns prínceps donà sanct107 Gregori un poch de la delmàtica qui fonch de 

sanct Johan Evangelista e, com ells l’agueren rebuda, axí com a vils relíquies, ab 

indignació la li tornaren. E, lavors, sanct108 Gregori féu oració a Jesuchrist e demanà un 

coltell e punyí aquell drap e, de continent, exí de aquelles punctures109 sanch, per què 260 

fonch demostrat com110 aquelles111 relíquies eren precioses divinalment. 

Fonch un rich home qui112 desemparà sa muller e fonch excomunicat de l’apòstol, 

de què fonch de la vila lançat, de la qual cosa fonch113 molt trist e demanà adjutori a 

alguns encantadors qui li prometeren ajuda. E, un dia, axí com sanct114 Gregori 

cavalcava un cavall, un diable treballà tant fortment lo cavall que negun hom no·l 265 

podia tenir e sanct Gregori, per revelació [CVIIc] del Sanct115 Spirit, conegué que lo 

diable s’era mes en lo cavall e féu lo senyal de la creu sobre lo cavall e fonch, tantost, 

desliurat de l’enemich. E los encantadors foren tornats sorts e orbs e confessaren les 

lurs maleses e batejaren-se. E sanct116 Gregori tornà’ls la vista, mas lo oir no, per ço que 

no entenessen ne sabessen la mala art, e féu-los dar lo que havien mester en totes coses. 270 

Un abat vench a sanct117 Gregori e dix-li: «Senyor, un monge ha en lo monestir 

que tu has fet e té tres morabatins e no·ls vol donar a mi ne al convent». Per què sanct118 

Gregori lo excomunicà e, a pochs dies, lo monge morí,119 que no u sabé sanct120 Gregori, 

de què fonch molt trist per ço com era mort sens absolució. Per què ell scriví aquesta121 

oració en la pedra del vas per la qual ell lo absolia del ligam de excomunicació e féu 275 

legir la oració sobre lo vas. E, com ho hac fet, aquell qui mort era apparech a l’abat e 

dix-li que totahora era stat sots certa guarda, mas ara era absolt de tot.  

Ordenà sanct122 Gregori l’offici del cant de la Sglésia e que los capellans 

tenguessen scola de cant. E, per ço, ell féu fer dues scoles de cant: una prop la basílica 

de Sant Pere e l’altra prop la sglésia de Letrà,123 en la qual se mostra al dia de huy lo seu 280 

lit en què·s reposava mentre cantava e mostra-s’i la verga ab què faria124 e menaçava als 

infants. E aquelles coses són conservades molt honradament ab l’antiphoner antich, qui 

és autèntich. 

Enaprés, sanct125 Gregori, com ell hagués stat papa XIII anys e mig e X dies, la sua 

ànima se n’anà ab Déu. E foren trobats scrits aquests versos entre sos brasos: «Reb, 285 

terra, lo cors qui de tu rebé ésser e tin-lo fins al temps que·l retes per tal que torn viu ab 

l’espirit ab Déu. E neguna cosa vivent no li noga, car mort no és apar[CVIId]tament de 

vida. Los meus membres sien enclosos en aquest sepulcre fins a la resurrectió». 

Aprés la mort de sant Gregori, fonch gran fam per tota la terra, per què los 

pobres que solia péxer126 sanct127 Gregori vengueren128 a l’apòstol qui aprés d’él fonch 290 

elegit e digueren-li: «Nosaltres, qui solíem ésser sadollats per lo pare nostre sanct129 

Gregori, pregam-te que no·ns jaquesques morir de fam e dóna’ns a menjar». Per què 

l’apòstol, de les paraules, fonch130 molt irat e dix-los: «Sanct131 Gregori, per la sua fama, 

dava a menjar als pobres, mas nosaltres no u volem fer axí». E, axí, ell los ne132 trametia 

sens negun altre bé, per què sanct133 Gregori li aparech tres vegades e·l corregí de la sua 295 
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pertinàcia e de la sua detractió, mas per tot açò l’apòstol no s’esmenà. Per què sanct134 

Gregori li apparech la quarta vegada molt terriblament, el représ de sos defalliments e·l 

ferí en lo cap, per què n’agué tant gran dolor que enfre breus dies morí. E, com la 

damunt dita fam duràs encara, alguns hòmens envejosos dien mal de sanct135 Gregori e 

que tenia tot lo tresor de la Sglésia consumat axí com a home desgastador,136 per què 300 

volgueren cremar los seus libres per venjança, tant li eren indignats. E, com ells 

n’aguessen ja alguns cremats e volguessen los altres cremar, en137 Pere, qui era 

diaqua138 d’ell e era stat son familiar, los139 contrastà molt dien140 que ço que ells 

fahien141 no nohia res a la memòria de sanct142 Gregori com los seus libres fossen scrits 

per diverses partides del món. E dix-los com podien fer tan gran sacrilegi que 305 

cremassen tant nobles libres e de tan honrat143 pare, que, com ell los fahia,144 lo Sanct145 

Spirit li venia sobre lo seu cap en semblança de coloma. E portà’ls en tal sentència que, 

si él jurava que ço que ell dehia [CVIIIa] fos ver e no moria, que li tolguessen la una mà 

e, si ell moria, que no cremassen los seus libres, mas que stiguessen tostemps en 

memòria d’ell. Per què ell se apparellà ab los seus vestiments axí com a diaqua e portà 310 

los Evangelis en la mà e, tocant los Evangelis, ell donà testimoni de aquell fet axí com 

dit havia de sanct146 Gregori e de la sua sanctedat,147 per què ell, sens dolor de mort, 

confessant veritat, tramés l’esperit a Déu. 

Un monge del monestir de Sanct148 Gregori ajustà en son poder algunes coses, per 

què sanct149 Gregori li apparech e dix-li que desemparàs aquelles coses e que·n fes 315 

penitència per ço com les havia tengudes no degudament e com en lo tercer jorn devia 

morir. E, com lo monge ho oí, fonch spantat150 e tornà les coses a l’abat fent penitència, 

enaxí que per febre fonch treballat e, al terç dia,151 ell finà152 ab la lengua gitada fora la 

boca. E, axí com los monges peroliaven lo seu cors e dehien mal d’ell, encontinent 

reviscolà e obrí los ulls e dix: «Déu vos perdó, frares, perquè dieu mal de mi. Sapiau 320 

que gran empatxament m’aveu fet per tal com yo era per vosaltres accusat e per lo 

dimoni e no sabia a qui·n respongués primer, per què us prech que, com negú veureu153 

morir, no digau mal d’ell, mas que n’hajau compassió per ço com se mor154 e pregau 

Déu per aquell qui va a tan strany juý de Déu. E sapiau que yo stiguí al juý de Déu 

davant lo dimoni e, per adjutori de sanct155 Gregori, yo responguí a les sues 325 

contrarietats e tan solament de la una contrarietat haguí vergonya, per la qual vosaltres 

haveu vist que yo só stat treballat». E, com los frares li demanaren aquella cosa qual 

era, dix-los que no la gosava dir: «Mas, sapiau que yo só vengut a vosaltres per 

manament [CVIIIb] de sanct156 Gregori e lo dimoni és-se’n clamat,157 car ell sa158 pensa 

que m’hagués lexat anar per fer penitència d’aquella cosa». E, tantost, ell cridà: «O, 330 

Andreu, enguany peresques per ço com per ton mal consell só yo vengut en aquest 

perill!». Encontinent, girat se fonch devers159 la paret e morí molt terriblament. Era en la 

ciutat un hom qui havia nom Andreu e, en aquell instant160 que161 lo monge morí, 

caygué en greu malaltia, axí que tot fonch consumit de la sua carn, excepto162 que no 

podia morir. Aprés, se féu venir monges del monestir de Sanct163 Gregori e, davant tots, 335 
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ell164 se confessà dient que al damunt dit monge havia robades algunes cartes del 

monestir e que, per loguer, les havia liurades a stranyes gents». Enaprés, mentre que ell 

longament hagués stat que no podia morir, mentre que ell se confessà, morí. 

És legit en la Vida165 de sanct Eugeni que, en aquell temps que l’offici que havia fet 

sant Ambròs se usava per tot lo món més que no fahia l’offici que havia fet sanct 340 

Gregori, lo bisbe de Roma, qui havia nom Adrià,a ajustà son consell, en lo qual ordenà 

que l’offici de sanct166 Gregori se degués usar per tot lo món. En lo qual consell fonch 

Carles emperador,b qui, despuys, anà per diverses partes167 del món e forçava los 

capellans ab menaces e ab turments168 que l’offici de sanct169 Gregori fessen e cremava 

tots los libres de sanct170 Ambròs.c E, com sanct Eugeni anava al consell, ell trobà que·l 345 

consell era destorbat bé havia tres dies e, per la sua saviesa, ell féu que·l senyor papa 

féu retornar tots los bisbes qui al consell eren stats en la cort. E, com tots foren ajustats, 

lo consell de tots fonch aytal171 que lo missal de sant Gregori e lo missal de sanct172 

Ambròs fossen posats abdós sobre l’altar de [CVIIIc] Sanct173 Pere Apòstol e que 

tancassen les portes de la sglésia e que les sagellassen ab sagells de molts bisbes e que 350 

tots los prelats stiguessen en oració a nostre Senyor,174 que los demostràs qual offici 

volia que·s fes per tot lo món, e axí se ordenà. E, com vench de matí, obriren les portes 

de la sglésia e trobaren abdós los missals uberts sobre l’altar e, segons que alguns dien, 

lo missal de sanct Gregori trobaren175 de tot desligat e scampat sobre la sglésia en lo 

paÿment176 e trobaren aquell de sanct177 Ambròs en aquell loch on lo posaren ubert. E 355 

açò significava que l’offici de sanct178 Gregori se fes per tot lo món e que·l179 de sanct 

Ambròs fos fet en la sua sglésia. E, axí, ho ordenaren los sancts pares e axí·s serva huy 

per tot lo món. 

Recompta un diaqua qui havia nom Johan, qui compilà la vida de sanct180 

Gregori, que, mentre la sua vida compilava, ell scrivint, un baró ab vestiments de 360 

prevere li apparech. E vestia una vestidura tant prima e clara que la gonella negra que 

portava dejús aquella li apparia. E, axí, ell stava ab la boca plena de vent sobre ell, mas 

no·s podia abstenir de riure, e, com en181 Johan li demanàs per què·s rehia, aquell li 

respòs com scrivia la vida dels sancts182 que ell may havia vists. E en183 Johan respòs: 

«Sàpies que, si bé yo no·ls he coneguts, scrich ço que trob scrit en los seus libres». E 365 

aquell qui era diable dix-li: «A mi és semblant que tu scrigues a la tua voluntat e sàpies 

que yo faré ço que fer poré contra tu». E, de continent, apagà-li lo lum de la lanterna e 

spantà’l molt fortment, sí que començà a cridar axí com si hom l’agués ferit ab coltell. 

Enaprés, sanct184 Gregori tantost fonch present e havia en companyia Nicholau a la part 

dreta e a la sinestra, Pere diaque. E dix a Johan: «O, home [CVIIId] ab poca fe! Per què 370 

                                                 
a Adrià I, papa del 772 al 795. 
b Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador només a 
partir del 800. 
c A proposta de Carlemany, el papa Adrià li envià el sacramentari romà més antic que es conservava 
aleshores, que s’atribuïa a sant Gregori. El sacramentari fou difós per les diòcesis franques a partir de les 
còpies que eixiren dels scriptoria carolingis amb la intenció d’uniformar la litúrgia. 
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has duptat?». E, axí com lo dimoni stava amagat davant la cortina del lit, sanct Gregori 

pres una falla de foch, la qual semblava que Pere diaqua185 tengués186 en la mà, e cremà-

li la barba e la boca fins que fonch negre com a moro. E caygué una purna de foch 

sobre lo vestiment que vestia187 blanch, per què tantost fonch tornat negre. E, aprés,188 

sanct Nicholau dix: «Prou l’avem ennegrit». E sanct189 Gregori respòs: «Nosaltres no 375 

l’avem ennegrit, mas havem demostrat que ell és negre». E, axí, ells los jaquiren e, 

puys, anaren-se’n. 

                                                 
1 per: per per I1 

2 sanct: sant I2 

3 Gregori: regori I1 (manca la lletra capital). 
4 joventut: juuentut I2 

5 VI: sis I2 

6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 que: qui I2 
10 Britanya: bretanya I2 
11 britanyesos: bretanyesos I2 
12 sanct: sant I2 

13 Deiri: deri I1 Diri I2 Deiri LA 287, 31 
14 sanct: sant I2 

15 Aelle: Ale I2 

16 sanct: sant I2 
17 sanct: sant I2 
18 sanct: sant I2 
19 Fonch: Fonc I2 

20 Pelàgio: palagia I1 

21 tant gran la: tanta I2 

22 coloma: colunna I2 (columpna LA 46, 52) 
23 sanct: sant I2 
24 apostolical: apostolica I2 
25 ell: om. I2 
26 Dona: senyora I2 
27 que: la qual I2 
28 Sancta: santa I2 
29 sanct: sant I2 
30 portar: portal I1 

31 sanct: sant I2 
32 Gregori: grestori I1 

33 en: om. I2 
34 sanct: sant I2 
35 convertits: cuertits I1 

36 sanct: sant I2 

37 sant: sanct I2 

38 senyor: senor I1 

39 sanct: sant I2 
40 fet: fer I1 

41 servent: servenc I1 

42 humildat: humilitat I2 

43 sanct: sant I2 
44 que: om. I2 
45 scriví: scrigue I2 
46 sanct: sant I2 
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47 lig: lix I1 
48 sanct: sant I2 
49 sanct: sant I2 

50 sanct: sant I2 
51 mig: lo mig I2 
52 sanct: sant I2 
53 véu que·s volgué: lo veu volgues I2 
54 sanct: e sant I2 
55 davant ell en terra: en terra dauant ell I2 
56 sanct: sant I2 
57 a: en I2 

58 havia: ell havia I2 
59 als: a les I2 
60 sanct: sant I2 
61 sanct: sant I2 

62 més de: sino I2 
63 sanct: sant I2 
64 sanct: sant I2 
65 vell: bell I1 

66 sanct: sant I2 
67 succeïdor: suceidor I1 
68 sanct: sant I2 
69 sanct: sant I2 
70 desaparegué: desparegue I2 
71 salvant: salua I2 
72 Fonch-li: e fon I2 
73 sanct: sant I2 
74 sanct: sant I2 
75 sanct: sant I2 
76 tu: om. I2 
77 tu: om. I2 
78 sanct: sant I2 
79 sanct: sant I2 
80 en les sues riqueses que té: en totes les sues riqueses I2 
81 sanct: sant I2 
82 Sanct: Sant I2 

83 cars: cas I2 
84 ponesques: punesques I2 
85 e: no I1 

86 Trayà: traja I2 
87 en Trayà: traja I2 
88 Sanct: sant I2 
89 d’en: de I2 
90 Trayà: traja I2 
91 Trayà: traja I2 
92 sanct: sant I2 
93 en Trayà: traja 
94 Trayà: traja I2 
95 en Trayà: traja I2 
96 sanct: sant I2 
97 que: qui I1 
98 sanct: sant  
99 e li dix: dix li I2 

100 sanct: sant I2 
101 Ella: e ella I2 
102 com: que I2 
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103 sanct: sant I2 
104 e, axí, ella·s convertí bonament: om. I2 
105 posá: mes I2 
106 era aquella carn: aquella carn era I2 
107 sanct: sant I2 
108 sanct: sant I2 
109 exí de aquelles punctures: de aquelles punctures isque I2 
110 com: que I2 
111 aquelles: aquilles I1 

112 qui: que I2 
113 fonch: fonc I2 
114 sanct: sant I2 
115 Sanct: sant I2 
116 sanct: sant I2 
117 sanct: sant I2 
118 Sanct: sant I2 
119 morí: passa daquesta vida I2 
120 sanct: sant I2 
121 aquesta: una I2 
122 sanct: sant I2 
123 Letrà: sant johan de latra I2 
124 faria: feria I2 
125 sanct: sant I2 
126 péxer: peixer I2 
127 Sanct: sant I2 
128 vengueren: vingueren I2 
129 sanct: sant I2 
130 fonch: fonc I2 
131 sanct: sant I2 
132 ne: na I1 

133 sanct: sant I2 
134 sanct: sant I2 
135 sanct: sant I2 
136 desgastador: guastador I2 
137 en: om. I2 
138 diaqua: diaque I2 
139 los: lo I2 
140 dien: dient I2 
141 fahien: fehien I2 
142 sanct: sant I2 
143 honrat: hontat I1 

144 fahia:fehia I2 

145 Sanct: sant I2 
146 sanct: sant I2 
147 sanctedat: santedat I2 
148 Sanct: sant I2 
149 sanct: sant I2 
150 spantat: molt spantat I2 
151 dia: iorn I2 
152 finà: mori I2 
153 negú veureu: veure algu I2 
154 que n’hajau compassió per ço com se mor: hajau ne compassio I2 
155 sanct: sant I2 
156 sanct: sant I2 
157 és-se’n clamat: sen clama I2 
158 sa: se I2 



 296

                                                                                                                                               
159 devers: envers I2 
160 instant: instat I1 

161 que: que que I1 

162 excepto: exceptat I2 
163 Sanct: sant I2 
164 ell: om. I2 
165 Vida: legenda I2 
166 sanct: sant I2 
167 partes: parts I2 

168 e ab turments: om. I2 
169 sanct: san[t] I2 
170 sanct: sant I2 
171 aytal: tal I2 

172 sanct: sant I2 
173 Sanct: sant I2 
174 Senyor: senyor deu quels I2 
175 lo missal de sanct Gregori trobaren: trobaren lo missal de sant gregori I2 
176 sobre la sglésia en lo paÿment: en la sglesia sobre lo payment I2 
177 sanct: sant I2 
178 Sanct: sant I2 
179 que·l: aquell I2 
180 sanct: sant I2 

181 en: om. I2 

182 sancts: sanct I1 sants I2 

183 en: om. I2 
184 sanct: sant I2 
185 diaqua: diaque I2 
186 tengués: tingues I2 
187 vestia: tenia I2 
188 E, aprés: En apres I2 
189 sanct: sant I2 
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[XLIX] LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT1 BENETa 

Benet és dit per ço com ell beneí moltes coses e per ço com en aquesta vida hagué 

moltes benedicions e per ço com molts hòmens dien tot bé d’ell2 e, per ço, fonch 

appellat Benet com ell morí en perdurable benedictió. La vida del qual scriví sanct 

Gregori. 5 

LA VIDA DE SANCT3 BENET 

enet fonch de la província de Núrsia e fonch tramés per apendre de letres a 

Ro[CIXa]ma en sa infantesa. E ell lexà les letres e seguí una sua nodriça4b que molt 

amava fins a un loch qui és appellat Effídie, en lo qual loch ella demanà un instrument 

ab què porgàs forment e, com l’agué posat sobre una taula, lo porgador caygué en terra 10 

e trencà’s per mig. E, axí com sanct5 Benet la véu plorar, ell6 pres les dues parts del 

porgador e posà’s en oració e, com se levàs de la oració, lo porgador tornà sencer. 

Enaprés, ell fugí amagadament de la nudriça e vench en un loch, en lo qual stigué tres 

anys, que no fonc conegut per negun hom, sinó per un hom qui havia nom Romà, qui li 

aministrava ço que li era7 mester. E, com en Romà no·l pogués veure ni entrar en la 15 

balma on sanct Benet stava, calava-li lo pa ab una corda en manera que·l podia pendre 

e ligà-li una esquella al cap de la corda per ço que sentís com li venia lo pa. Mas, 

l’antich enemich, qui havia enveja de la caritat que fahia en8 Romà e del sadollament 

que fahia9 a sanct10 Benet, lançà una pedra e trencà la esquella, mas per açò en Romà no 

s’estava que no li administràs tots dies son menjar axí com solia. 20 

Aprés açò,11 nostre Senyor Jesuchrist apparegué a un prevere qui apparellava de 

menjar a sos ops en la festa de Pasca e dix-li: «Tu apparelles nobles menjars a tu mateix 

e lo meu servent és turmentat en tal loch per fam». E, de continent, lo prevere anà a la 

balma e aquí trobà sanct Benet e dix-li: «Leva sus e menjarem lo menjar que yo he 

apparellat per ço car huy és lo dia de la Resurrectió de nostre Senyor12 Jesuchrist, per 25 

què no cové que tu dejuns, ans és mester que menges, e per ço só a tu tramés». Per què 

beneïren Déu e, aprés, ells menjaren. 

Un dia un ocell qui ha nom merla li volava damunt, tant que, ab la [CIXb] mà, la 

poguera pendre, e senyà-la ab lo senyal de la creu e, puys, se partí d’ell. Enaprés,13 lo 

dimoni li aportà una dona que ja havia vista en sa pença, per la qual cosa fonch axí 30 

somogut e scalfat que·s pensà que de tot en tot hagués a lexar l’ermitatge e que se 

n’anàs ab ella. Mas, per divinal gràcia, encontinent se pençà que peccaria contra Déu 

                                                 
a Data de celebració: 21 de març (actualment, l’11 de juliol). Sant Benet (ca. 480-560) fou l’abat fundador 
dels monestirs de Subiaco i Montecassí, és considerat l’organitzador de la vida monàstica d’Occident, que 
codificà mitjançant la seua regla. Es representa amb l’hàbit negre benedictí, amb bàcul d’abat i el llibre 
amb la regla a la mà. 
b És la nodrissa qui segueix sant Benet: «Quem nutrix sua, que eum tenerrime diligebat, usque in quendam 
locum qui dicitur Efide secuta est» (LA 48, 4). 

B 



 298

mortalment, per què·s despullà e, sobre spines, ell se embolcà tant fortment que tot se 

naffrà. E dix entre si que, per les nafres del cuyro de la squena, se curarien les naffres 

del cor, sí que ell vencé lo peccat e may depuys no fonch tocat d’aquella tentació.14 35 

Sí que la sua fama fonch axí gran que, com un abat de un monestir morís, ell se’n 

vench aquí e15 lo convent16 pregà’l17 que volgués ésser son abat e ell no y consentí, 

abans los dix que no·ls poria gitar18 de lurs males costumes, mas a la fi fonch fet abat. 

On, com ell los forçàs que tenguessen19 regla pus stretament, ells se penediren com 

l’agueren20 fet abat per ço com los era greu de lexar ço que acostumat havien. E 40 

tractaren com lo matarien ab verí e donaren-li a beure en un anap de vi al vespre com 

se volgué anar a dormir, mas ell lo senyà ab lo senyal de la creu e, tantost, l’anap se 

trencà, per què conech sant Benet21 que l’abeuratge22 era fet per ell a matar. Emperò, 

no·n féu més mala cara, mas23 dix: «Mercè haja Déu de vosaltres, frares. Yo us diguí al 

començament24 que les mies costumes no poríeu sofferir ne jaquir les vostres». Lavors, 45 

ell se’n tornà en la balma on solia25 star, en lo qual loch ell véu molts senyals que li 

venien de Déu.  

Enaprés, ell bastí26 XII monestirs e, en la un27 de aquells, havia un monge qui no 

podia star en oració, abans, com los altres oraven, ell exia defora e fahia28 algunes coses 

no degudes. E, com [CIXc] l’abat d’aquell monestir ho recomptàs a29 sant Benet e30 sanct 50 

Benet anàs31 allà, <e> véu que aquell32 no podia star en oració perquè un home negre 

petit lo prenia per les faldes e·l tirava defora. Per què sant Benet dix:33 «No veeu 

vosaltres qui34 és aquell qui·l ne trau?». E35 ells digueren que no e sanct36 Benet dix-los 

que·s posassen en oració per tal que sabessen qui era aquell qui·l ne trahia. Per què 

sanct37 Benet ferí lo monge ab la correja e ab les vergues e conjurà lo dimoni que, d’aquí 55 

avant, no embargàs lo servidor de Déu, sí que lo dimoni no gosà aprés en lo frare38 

senyorejar. 

D’aquells monestirs, sanct39 Benet ne féu molt alt en roques tres e havie-y40 aygua 

dels valls de les muntanyes e, ab molt gran treball, la podien haver. On, com los frares 

de aquells41 monestirs pregassen lo sanct42 baró que mudàs los monestirs,43 <e>44 una nit 60 

ell se’n muntà sus alt ab un infant, en lo qual loch ell se posà45 en oració e aquí ell posà 

son senyal. E, com se’n fonch tornat, los frares li digueren46 si·s mudarien e sanct Benet 

dix: «Anau-vos-en e cavau un poch en una roca on trobareu que són posades tres 

pedres e Déu dar-vos-ha enconinent aygua». E, com foren venguts, veren la rocha suar 

e cavaren aquí e hagueren molta aygua, qui corra47 huy del cap del munt fins a baix. 65 

Fonch un baró qui entorn de un monestir tallava spines ab un falçó e, tallant, lo 

ferre li isqué48 del mànech e caygué en un loch molt baix. On, com aquell hom se’n 

congoxàs molt, sanct49 Benet posà la mà sobre lo mànech e, tantost, lo falçó fonch 

ajustat ab lo mànech. 

Un infant molt plasent qui era monge anà per poar aygua en un riu e, dins lo riu, 70 

ell caygué fins al fons.50 E, com sanct51 Benet ho conegués per lo Sanct52 Spirit stant en la 
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sua sel·la, <e> demanà-u53 a Maurus mon[CIXd]ge, lo qual li comptà ço que li era 

sdevengut. E, lavors, sanct54 Benet dix al monge que anàs al riu e que tragués l’infant 

de l’aygua. E, rebuda benedictió, en55 Maurus se n’anà allà e véu l’infant sobre l’aygua 

e pres-lo per los cabells e tragué’ll defora. E, com fonch a sanct56 Benet, comptà-li ço 75 

que li era esdevengut per la sua virtut e per la sua benedictió. 

Era un prevere qui havia nom Florenti57 e havia enveja de sanct58 Benet e féu una 

gran malesa, que mes metzines en la pasta. E, com lo pa fonch cuyt e molt bell, tramés-

lo a sanct59 Benet, qui·l rebé molt benignament e donà’l a un corp, e dix-li:60 «Pren 

aquest pa e porta’l en tal loch que hom carnal no·l puga trobar». Sí que lo corp, ab la 80 

boca uberta, ab les ales steses, començà de anar entorn del pa com qui diu no u poria 

fer, com hagués voler de obeir-lo. Per què sanct Benet li dix: «Lança’l luny, que hom 

no·l tròpia». Per què lo corp lo pres e portà’l molt luny e, aprés tres dies, ell tornà a 

sanct61 Benet e donà-li a menjar axí com havia acostumat. E, com en Florenti62 ves que 

no podia sanct63 Benet matar, ell s’esforçà de matar les sues companyies. E féu VII 85 

infantes cantar e jugar en l’ort del64 monestir per tal que axí inflamàs los monges a 

peccat de luxúria, la qual cosa véu lo sanct65 baró stant en la sel·la e entené lo 

decahiment dels seus monges e donà loch a la enveja e pres ab si alguns dels monges e 

mudà la habitació.a E, axí com en Florenti66 stava en un solà,67 ell reguardà l’ayre e, 

soptosament, ell ne vengué a baix e morí. E en68 Maurus corregué a sanct69 Benet e dix-90 

li: «Torna-te’n, que aquell és mort, qui·t perseguia». E, com ell ho oí, molt forment 

plorà com l’enemich era mort sens confessió. 

Enaprés, sanct70 Benet se mudà en altre loch e anà-sse’n a Montecassí e, en lo 

temple [CXa] de n’Apolinab qui era aquí bastit, sanct71 Benet féu oratori de Sanct72 Johan 

Baptista. E tot lo poble qui prop li stava ell73 convertí a Déu, per la qual cosa ne fonch 95 

molt scomogut lo dimoni74 e féu-li molts enuigs, mas, com sanct75 Benet no li volgués 

respondre, él li dix: «O, malvat e no benet!76 Per què no·m respons?». Una vegada, los 

frares volien levar una pedra qui jahia en terra e no ho podien fer, ja fos açò que77 

fossen molts. Sanct78 Benet hi sobrevengué,79 qui·ls donà benedictió, e, encontinent, ells 

la levaren leugerament80 e, per ço, ells conegueren que lo dimoni hi stava damunt, car 100 

no81 la podien levar. On, com los frares fessen una altra paret, lo dimoni aparech a 

sanct Benet e dix-li que ell iria als frares qui obraven, per què sanct Benet los envià un 

missatge que sàviament obrassen per ço com lo dimoni era vengut per ells a destorbar. 

E, a penes hagués82 dites lo missatge aquestes paraules, que lo dimoni hagué 

enderrocada una paret sobre un monge jove, qui morí, lo qual, per oració de sanct83 105 

Benet, resuscità. 

                                                 
a Traducció deficient: «Quod sanctus uir de cella prospiciens, lapsum discipulis pertimescens inuidie 
locum dedit et quibusdam secum assumptis fratribus ipse habitationem mutauit» (LA 313, 62); és a dir: ‘la 
qual cosa el sant baró veié des de la seua cel·la i, tement que els deixebles caigueren en el pecat, donà pas a 
l’odi i traslladà amb si alguns deixebles fins a un altre lloc’. 
b Es refereix a Apol·lo («et templum Apollinis», LA 48, 69). 
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Era un home lech qui vivia molt honestament e, tots anys, ell venia al sanct baró 

visitar.84 E, axí anant, acompanyà’s ab un home e aportà que pogués menjar per lo 

camí. E, com fonch hora passada de dinar, ell dix a son companyó: «Vine, amich, e 

dinem-nos85 per ço que no·ns cansem86 en la via». E aquell no volgué dinar en la via. 110 

E,87 aprés, lo y dix altra vegada, mas ell no·s volgué dinar en neguna manera. E, com 

passàs hora de menjar e fossen molt cançats, ells trobaren un prat e una font en què·s 

podien delitar. Lavors, aquell home qui ab ell anava lo pregà que menjàs un petit e 

que·s reposàs en aquell loch, on, com les paraules e los ulls e les orelles li aflaquissen, 

ell consentí que di[CXb]naria. E, com fonch vengut davant sant Benet, lo sanct88 baró li 115 

dix: «Vet que lo dimoni no·t pogué enganar una vegada ne a la segona, mas a la terça te 

sobrà encontinent». Ell se lançà als peus de sanct89 Benet per lo defalliment que fet 

havia. 

Tòtilla, qui era rey dels grechs,90a volch sprovar sant91 Benet si havia sperit de 

prophecia, per què liurà a un seu spaser los seus vestiments e tot son apparellament 120 

real e tramés-lo al monestir. E, com sanct92 Benet lo veu, dix-li: «Posa aqueixs 

vestiments que portas93 per ço com no són teus». E, encontinent, aquell caygué en terra 

e hagué gran vergonya e temor per ço com volia scarnir tant noble baró. 

Un capellà94 qui fonch molt congoxat per lo dimoni fonch portat al sant baró e, 

com li hac lançat lo dimoni del cors, dix-li: «Ves-te’n e no vulles menjar carn e no rebes 125 

negun orde sagrat, car, encontinent, te pendrien dimonis». E, com ell algun temps ho 

observàs, e vent95 que aquells qui eren menors que ell se ordenaven, les paraules del 

sanct baró li oblidaren, féu-se96 ordenar e lo diable, qui l’avia desemparat, lo prengué e 

treballà’l tant fins que l’agué mort. 

Un baró tramés a sanct97 Benet per un infant dos barrils de vi, mas l’infant ne 130 

amagà la un en la carrera e l’altre li aportà. E, com sanct98 Benet lo véu, rebé lo barril 

del vi fent gràcies99 a Déu. E, com l’infant se partí d’ell, ell li dix: «Guarda, fadrí, no 

begues del vi del barrilet que has amagat, mas ve segur, tot cautelosament, e veges què 

n’exirà». E l’infant tot vergonyós partí’s d’ell e, com fonch allà on havia amagat lo 

barrillet, ell lo abocà e exí’n una serp. 135 

Dementre que sanct100 Benet menjava un vespre, un monge stava ab ell, qui era 

fill del senador,b e tenia una lanterna.101 E, per inflament de supèrbia, ell començà a dir 

entre si: «Qui és aquest qui menja, ab qui yo stich, e [CXc] li tinch la lum e·l servesch? E 

qui só yo qui aquest servesch?». E, tantost, sanct102 Benet li dix: «Tanca lo cor teu!c 

Quines paraules són aquexes que tu parles?». Enaprés, appellà sanct103 Benet los frares 140 

                                                 
a Lliço errònia d’I1: «Thotila rex Gothorum» (LA 48, 93). Tòtila,  rei dels ostrogots establerts a l’actual Itàlia 
del 541 al 552. 
b Traducció errònia: «monachus quidam filius defensoris» (LA 48, 108). El defensor era el protector d’un 
monestir. 
c Traducció deficient de «signa cor teum» (LA 48, 112). És a dir, ‘fes el senyal de la creu sobre el teu cor’. 
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e manà’ls que li tolguessen aquell offici de la lanterna104 e manà al monge que·s partís 

del monestir e que·s posàs.105 

Com sanct106 Benet trametés alguns dels frares en un loch per bastir un monestir, 

per què ell apparegué en aquell jorn al majoral de la obra en somnis e ensenyà-li tots 

los lochs on devia bastir. E, com lo monge no hagués fe en la visió e·s pensàs que sanct 145 

Benet vengués a ell segons que havia dit, sperant-lo, <e> a cap de alguns dies, sanct107 

Benet vench e dix-li com li era apparegut en visió. E ensenyà-li los lochs com devia 

bastir e dix: «Anau-vos-en e féu la obra segons que yo us mostre en visió». 

Eren prop lo monestir dues fembres monges que eren de molt noble linatge, les 

quals parlaven a lur voluntat tant que fahien star irat lo lur prelat, lo qual ho dix a 150 

sanct Benet e·ls manà que corregissen lurs lengües e, si no ho fahien que ell, les 

excomunicaria. E, com elles no se’n volguessen star, ell les excomunicà e, aprés pochs 

dies, elles finaren lurs dies e foren soterrades en la sglésia. E, com ho digueren a sant 

Benet, ab la sua mà offerí per elles108 e dix que no serien excomunicades. 

Fonch un monge qui exí del monestir sens manament per visitar los seus parents 155 

e, en aquell dia que fonch a ells vengut, ell se morí. E, com l’agueren soterrat, una 

vegada e dues e a la terça exia del vas, que no y podia aturar. E los parents vengueren a 

sant Benet e pregaren-lo que donàs en aquell frare sa benedictió, per què ell pres lo cors 

de nostre Senyor Jesuchrist e dix-los: «Veu-vos-en e posau-li açò sobre lo [CXd] seu 

pits». E, aprés, com ho hagueren109 fet, la terra lo sostingué, que no·l lançà més defora. 160 

Era un monge qui no podia aturar en lo monestir e, forçat, sant Benet lo’n lexà 

anar. E, com fonch fora del monestir, en lo camí trobà un drach ab la boca uberta e, axí 

com lo drach lo volgué menjar, ell cridà e dix: «Socorreu-me que aquest me vol 

menjar!». E, axí com los frares li volgueren ajudar, no pogueren veure lo drach, mas 

aportaren lo monge tot spantat en lo monestir e promés que, per negun temps, no 165 

exiria del monestir. 

Fonch algun temps que per tota aquella província hagué gran carestia, per què 

sanct110 Benet donava tot quant podia als pobres, axí que res no romàs al monestir, sinó 

un poc de oli en un vexell de vidre. E manà al qui tenia càrrech del celler que donàs 

aquell oli a un hom111 pobre e lo bon monge no u volgué fer per ço com no·n romania 170 

gens als frares. Aprés, sanct112 Benet manà lançar lo vexell ab l’oli per una finestra 

perquè no·n romangués gens al monestir e, com l’agueren lançat sobre una roca, lo 

vexell no·s trencà ne l’oli no s’escampà. E sanct113 Benet manà’l donar a un pobre 

blasfemant lo monge de la inobediència. E sanct Benet donà’s a oració e trobaren en la 

casa un gran vexell de oli ple.114 175 

Una vegada, devallà sanct115 Benet del monestir per visitar la sua sor.a E, axí com 

seya a la taula, ella lo pregà que romangués la nit ab ella, mas ell no lo y consentí,116 per 

                                                 
a Santa Escolàstica (ca. 480-458), religiosa germana de sant Benet que fundà un monestir de dones a 
Piumarola, prop de Montecassino. 
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què ella, ab lo cap inclinat, pregà Déu117 e, tantost, vengueren118 tan grans trons e tanta 

pluja que no pogué exir de sa casa. Per què ell fonch maravellat, e majorment que vehia 

que era lo temps clar, e dix: «Déus119 t’o perdó, sor mia, què és açò que has fet?». E120 180 

ella respòs: «Yo·t preguí que romanguesses e no me’n volguist [CXIa] obeir, mas yo he 

Déu pregat e ha-me’n, per la sua pietat, obeïda, ara hix-te’n si pots». Enaxi que tota 

aquella nit vel·laren e·s delitaren de parlar de Déu. Enaprés tres dies, com ell fos tornat 

al121 monestir, ell véu l’ànima de la sua sor que la pujaven àngels al cel e, axí, sanct122 

Benet manà portar lo seu cors al monestir e féu-lo soterrar en un monument que ell 185 

havia fet fer a sos ops. 

Una nit guardava per una finestra e pregava Déu. Ell123 véu una gran lum qui 

fahia124 cessar la nit e, soptosament, ell véu tot lo món sots un raig de sol tot plegat e 

véu que l’ànima de sanct125 Germà, bisbe de Càpua, que126 era portada envers lo cel. E 

trobà manifestament que aquella nit exí l’ànima del cors del bisbe. 190 

En aquell any que sanct127 Benet devia morir, denuncià als frares lo dia de la sua 

mort e, al VI128 dia ans de la sua mort, ell féu obrir lo seu vas. Enaprés, que era fortment 

constret per febre, féu-se aportar en lo oratori e aquí ell guarní lo seu cors e la sua 

ànima e rebé lo sanct cors de Jesuchrist e aquí,129 ab les mans esteses pregant Déu, ell li 

reté l’esperit. En aquell mateix dia, a dos frares fonch feta revelació, que130 veren 195 

l’ànima ab palis cuberta e il·luminada ab lanternes resplandentsa e la cadira de sanct131 

Benet, que era devers orient e tocava al cel, sobre la qual havia un baró molt honrat ab 

hàbit molt clar. E demanà de qui era la via que ells guardaven, mas, com ells no li 

sabessen respondre, ell dix: «Aquesta és la via per la qual puja l’amat132 sanct Benet al 

cel». Sanct Benet133 fonch soterrat en lo oratori de Sanct Johan Baptista que ell havia 200 

bastit quant destruí lo temple de n’Apolina.134 

                                                 
1 ENTERPRETACIÓ DE SANCT: interpretacio de sant I2 

2 d’ell: dell e de la sua santedat I2 
3 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
4 nodriça: nudriça I2 
5 sanct: sant I2 

6 plorar, ell: plorar hague compassio della e I2 
7 li era: havia I2 
8 fahia en: fehia I2 
9 fahia: fehia I2 
10 sanct: sant I2 
11 açò: de aço I2 

12 nostre Senyor: om. I2 
13 Enaprés: Apres I2 
14 sí que ell vencé lo peccat e may depuys no fonch tocat d’aquella tentació: om. I2 

15 ell se’n vench aquí e: om. I2 
16 convent: couent I2 
17 pregà’l: prega a sant benet I2 

                                                 
a «viderunt namque uiam pallis stratam atque innumeris coruscantem lampadibus» (LA 48, 165); és a dir: 
‘Veiérem una via pavimentada amb torxes i amb innombrables torxes cremant. Si no, no s’entén perquè 
després el baró pregunta de qui és la via. 
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18 gitar: desvesar I2 
19 tenguessen: tinguessen I2 
20 l’agueren: lauien I2 
21 conech sant Benet: sant benet conec I2 
22 l’abeuratge: lo beuratge I2 
23 mas: ans I2 
24 començament: principi I2 
25 solia: ell solia I2 
26 bastí: construi I2 
27 la un: lun I2 
28 fahia: fehia I2 
29 recomptàs a: recompta al benaventurat I2 
30 e: e encontinent I2 
31 anàs: ana I2 
32 aquell: lo damunt dit monge I2 
33 dix: dix als altr[es] monges qui alli staven I2 
34 qui: que I1 
35 E: y I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanct: sant I2 
38 frare: damunt dit monge I2 

39 sanct: sant I2 
40 molt alt en roques tres e havie-y: un molt alt en roques e haviay I2 (Ex hiis monasteriis tria sursum in rupibus 
montis erant LA 48, 42) 
41 de aquells: daquell I2 
42 sanct: sant I2 
43 los monestirs: los monnstirs I1 lo monestir I2 
44 <e>: ratllada a mà I2 
45 posà: mes I2 
46 digueren: demanaren I2 
47 qui corra: que corre I2 
48 isqué: hixque I2 
49 sanct: sant I2 
50 dins lo riu, ell caygué fins al fons: caygue dins lo riu I2 
51 sanct: sant I2 
52 Sanct: sant I2 
53 <e> demanà-u: demana I2 
54 sanct: sant I2 
55 en: om. I2 
56 sanct: sant I2 
57 Florenti: florenci I2 
58 sanct: sant I2 
59 sanct: sant I2 
60 e dix-li: dient I2 
61 sanct: sant I2 
62 Florenti: florenci I2 
63 sanct: sant I2 
64 del: de del I1 

65 sanct: sant I2 
66 Florenti: florenci I2 

67 solà: solas I2 
68 en: om. I2 
69 sanct: sant I2 
70 sanct: sant I2 
71 sanct: sant I2 
72 Sanct: sant I2 
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73 ell: om. I2 
74 fonch molt scomogut lo dimoni: lo dimoni fon molt scomogut I2 
75 sanct: sant I2 
76 benet: beneit I2 
77 açò que: que ells I2 
78 sanct: sant I2 
79 sobrevengué: sobrevingue I2 
80 leugerament: leurament I1 

81 no: ells no I2 
82 hagués: hague I2 
83 sanct: sant I2 
84 al sanct baró vistar: a visitar al sant baro I2 
85 dinem-nos: dinem mos I1 
86 cansem: casem I1 

87 e: om. I2 
88 sanct: sant I2 
89 sanct: sant I2 
90 grechs: grech I1 gots I2 (Gothorum LA 48, 93) 
91 sant: sant I2 

92 sanct: sant I2 
93 portas: portes I2 
94 capellà: ratllat a mà i en el margé home I2 
95 vent: venc I2 
96 féu-se: e feu se I2 
97 sanct: sant I2 
98 sanct: sant I2 
99 gràcies: grcies I1 

100 sanct: sant I2 
101 lanterna: candela I2 
102 sanct: sant I2 
103 sanct: sant I2 
104 lanterna: candela I2 
105 posàs: reposas I2 
106 sanct: sant I2 
107 sanct: sant I2 
108 offerí per: offer peri I1 

109 hagueren: hagueten I1 

110 sanct: sant I2 
111 hom: home I2 
112 sanct: sant I2 
113 sanct: sant I2 
114 de oli ple: ple de oli I2 
115 sanct: sant I2 
116 lo y consentí: volgue consentir I2 
117 Déu: a deu I2 
118 tantost, vengueren: vingueren I2 
119 Déus: deu I2 
120 E: y I2 
121 al: en el I2 
122 sanct: sant I2 
123 Ell: e I2 
124 fahia: [f]ehia I2 
125 sanct: sant I2 
126 que: om. I2 
127 sanct: sant I2 

128 VI: sise I2 
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129 aquí: axi I2 
130 que: qui I2 
131 sanct: sant I2 
132 l’amat: om. I2 
133 Sanct Benet: Lo qual I2 
134 Sanct Johan Baptista que ell havia bastit quant destruí lo temple de n’Apolina: sant johan lo qual hauia construit 
quant ell destrui lo temple de apollina I2 
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[L] LA VIDA DE SANCT PATRICIa 

atrici,1 mentre que prehicava de la passió de Jesucrist, [CXIb] lo rey dels scotsb 

stava davant ell. E sanct Patrici tenia un gran bastó2 en què·s sosteria,3 ab lo qual, 

ab lo posar que féu, nafrà lo peu del4 rey ab lo punxó que lo bastó tenia, mas lo rey no 

féu res apparés pensant que scientment ho hagués fet e pensà’s que, si no havia 5 

paciència, que no poria tenir la fe de Jesuchrist. E, com sanct5 Patrici sabé la paciència e 

la fe del rey, molt se’n maravellà e, ab pregàries, sanà lo rey. E a tota la província 

empetrà ab nostre Senyor que neguna bèstia berinosa en tota aquella província no 

pogués viure. E, no tan solament féu aquest miracle, abans acabà ab Déu que la lenya e 

la terra fos contrària a tot verí. 10 

Era un home qui furtà una ovella e la’s menjà. E, com sanct6 Patrici ho sabé, 

amonestà en la sglésia per aquells qui l’avien furtada e menjada e no la volien satisfer 

que, per virtut de Jesuchrist, los balàs en lo ventre, sí que en aquell qui l’avia menjada, 

tantost, li balà en lo ventre en presència de tots, per què aquell ne féu penitència e tots, 

d’aquí avant, se guardaren de furtar bestiar. 15 

Havia en costuma lo sanct baró que molt honrava lo senyal de la creu totahora 

que [CXIc] la vehia. Esdevench-se7 un dia que ell passà davant una bella creu e no la 

véu, per què li digueren los seus hòmens com no havia vista tan bella creu. E tornà 

arrera e maravellà’s com li era esdevengut que no l’avia vista. E, axí com ho volia 

saber, per les sues pregàries oí una veu dejús terra qui li dix: «Sàpies que no l’as vista 20 

per ço com yo só ací soterrat». E sanct Patrici conjurà la veu que li digués qui era e la 

veu respòs que era pagà, per què sanct Patrici féu levar d’aquí la creu. 

Com lo sant baró prehicàs per Hybèrniac e fes molt gran bé aquí, ell pregà nostre 

Senyor que li mostràs algun senyal per lo qual les gents se convertissen a nostre 

Senyor. E, per manament de nostre Senyor, ell féu un cercle ab lo seu bastó e, 25 

encontinent, la terra se obrí dins lo cercle e féu-s’i un gran pou. E fonch revelat a sanct8 

Patrici que aquí era un loch de purgatori, en lo qual era purgat tothom qui aquí avallàs, 

molts, emperò, n’i vallaven que, aprés, no n’exien. 

E, aprés molt temps que sanct Patrici fonch mort, un baró molt noble qui havia 

nom Nicholau havia fets molt grans peccats e, com ell se penedís de sos defalliments e 30 

volgués sofferir les penes de purgatori, ell dejunà abans VIII dies, axí com los altres 

fahien, e devallà en lo pou. E trobà una porta en lo costat, per la qual ell entrà e trobà 

aquí un oratori on alguns fahien lur offici. E digueren a Nicholau que stigués molt 

ferm, que aquí veuria moltes temptacions de diables e sofferria molts treballs, per què 

ell los demanà quin adjutori ne poria haver e ells digueren-li: «Com tu sentiràs les 35 

                                                 
a Data de celebració: 17 de març. Sant Patrici (ca. 390-461) fou l’apòstol d’Irlanda. Es representa vestit de 

bisbe i amb un trèvol, a vegades el bàcul du enroscada una serp. 
b ‘Escocesos’. 
c Nom antic d’Irlanda. 

P 
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penes qui·t turmentaran, tu crida “Jesuchrist, Fill de Déu viu, mercè hajes de mi, 

peccador”».  

E, com en9 Nicholau se fonch partit de aquells, los diables vengueren 

soptosament e consellaren-li molt ab blanes paraules que o[CXId]beís a ells e 

prometeren-li que·l guardarien de mal e·l tornarien en la sua terra. E, com ell no·ls 40 

volgués obeir, ell oí una gran veu de bèsties salvatges qui cridaven molt terriblament e, 

com ell fos molt spantat e duptàs, ell cridà dient: «Jesuchrist, Fill de Déu viu, hajes 

mercè de mi, peccador!». E, com ho hagué dit, tot aquell brogit d’aquelles bèsties cessà, 

que no les oí.  

Puys, se’n passà en altre loch on trobà gran multitut de diables qui dehien: 45 

«Penses-te tu que pugues scapar a les nostres mans? Abans sàpies que tu seràs per 

nosaltres molt turmentat». E, soptosament, li apparegué davant gran foch e molt 

terrible e los diables digueren-li: «Sàpies que, si tu no consents a nosaltres, te gitarem 

en aquell foch, on cremaràs». E, com ell a lur voler no consentís, gitaren-lo en lo foch e, 

mentre que aquí era treballat, ell cridà: «Jesucrist, Fill de Déu viu, hajes mercè de mi, 50 

peccador!». E, encontinent, aquell foch se apagà.  

Enaprés, ell anà en altre loch on véu star barons vius tots cremants e véu que·ls 

diables los turmentaven ab lances de ferre totes cremants. E, com ell no volgués 

consentir a lur voler, gitaren-lo en aquell foch e aquest cridà «Jesuchrist, Fill de Déu viu 

totpoderós, hajes mercè de mi, peccador!». E, tantost, fonch desliurat d’aquella pena.  55 

En altre loch, ell véu un pou molt pregon d’on exia molt gran fum e gran pudor e 

digueren-li: «Aquest loch que tu guardes és infern, en lo qual stà lo nostre senyor 

Belsabuch,10 e nosaltres lançar-t’i-em si no fas a nostra voluntat e d’aquí no poràs exir». 

E, com ell no·ls volgués obeir, lançaren-lo dins en lo pou e aquest cridà: «Hiesucrist, 

Fill de Déu viu totpoderós, hajes mercè de mi, peccador!». E, encontinent, exí fora sens 60 

tot mal e los dimonis desparegueren.  

E, axí com se’n tornava, ell véu un pont on havia a passar e era [CXIIa] molt stret e 

polit com a glas molt alenegat,11 sots lo qual passava un riu molt corrent. E, axí com 

volch passar, hagué gran paor, mas pensà’s que, per adjutori de Déu, era scapat a molts 

perills e passà confiant-se en Déu sobre lo pont. E, com fonch passat avant un poch, ell 65 

dix: «Jesuchrist, Fill de Déu viu totpoderós, hajes mercè de mi, peccador». Enaprés, ell 

posà altra vegada lo peu sobre lo pont e dix les mateixes paraules e, axí, ell passà 

segurament.  

Puys, vench en un prat molt bell, en lo qual havia moltes flors bé odorants, e, 

tantost, li apparegueren dos jóvens qui·l portaren en una ciutat molt bella feta de or e 70 

de pedres precioses molt resplandents e digueren-li que aquella ciutat era paradís. E, 

axí com en12 Nicholau hi volgué entrar, los jóvens li digueren que primerament tornàs 

als seus e que, aprés XXX dies, ell reposaria en pau e, lavors, entraria en aquella ciutat 

axí com a ciutadà. Per què en13 Nicholau se trobà sobre lo pou on era entrat tot sol e 
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recomptà a sos amichs tot quant li era esdevengut e, aprés XXX dies, ell vench a la ciutat 75 

damunt dita.  

                                                 
1 Patrici: atrici I1 (falta la caplletra). 
2 bastó: basto en la ma I2 

3 sostenia: sofferia I1 
4 del: ddl I1 

5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 Esdevench-se: Esdevenc I2 
8 sanct: sant I2 
9 en: om. I2 
10 Belsabuch: belzebuch I2 

11 alenegat: alenegant I2 

12 en: om. I2 

13 en: om. I2 
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[LI] LA ANNUNCIACIÓ DE LA VERGE MARIAa [CXIIb] 

nnunciació és dita per ço com en aquell dia fonch annunciat l’adveniment del Fill 

de Déu. Convenient cosa fonch que l’anunciament del Fill de Déu fos fet per 

l’àngel, per tres raons. La primera raó fonch per raó de l’orde a demostrar, ço és, que 

l’orde de reparació respongués a l’orde de destructió. On, axí com lo diable aportà la 5 

fembra a temptament, e per aquell temptament a consentiment, e per consentiment a 

decahiment, enaxí l’àngel annuncià a la Verge Maria l’adveniment del Fill de Déu, per 

ço que, denunciant, la scomogués a la fe, e per la fe a consentiment, e per consentiment 

a cobejar lo Fill de Déu. La segona raó fonch car era convenible cosa que fos del misteri 

dels àngels, per ço com los àngels de Déu són ministres e servents, e la benaventurada 10 

Verge Maria era elegida que fos mare de Déu, e convinent cosa fonch que·l ministre fos 

acompanyat ab la dona e fonch convinent cosa que la annunciació fos feta per l’àngel. 

La terça raó fonch car era convinent cosa que·s fes per raó del cahiment dels àngels a 

restaurar, car la incarnació del Fill de Déu no·s féu solament per restaurament de1 

l’humanal linatge, mas encara per restaurament del cahiment dels àngels, a restaurar, 15 

perquè los àngels no deuen ésser lançats d’aquell benifet de la incarnació del Fill de 

Déu, car, axí com lo linatge de les fembres no és departit del ministeri de la incarnació, 

enaxí no degué ésser departit lo missatge angelical. Donchs, Déu per àngel annuncià a 

la fembra la incarnació, ço és, a la Verge Maria, e la resurectió a la Magdalena.  

On, com la Verge sancta Maria stigués en lo temple despuys que hach tres anys 20 

en la sua edat fins que hagué XIIII anys ab les altres vèrgens, e fes vot de servar 

castedat, sí donchs Déu en altra manera [CXIIc] no ho volia ordenar, per què fonch ab 

Joseph sposada per revelació de Déu. E Josep, com la verga fonch florida, axí com en la 

Hystòria de la Nativitat de la Vergeb més largament és contengut, ell se n’annà en 

Bethlem, d’on ell era, per apparellar les coses necessàries a les núpcies. Ella se n’anà en 25 

Natzareth, en la casa de sos parents. Nazareth2 vol aytant3 dir com ‘flor’ per què diu 

sanct4 Bernat que aquella flor volgué nàxer de flor, en flor e en temps de flor. E aquí li 

apparegué l’àngel, dient: «Déus te sal, de gràcia plena, lo Senyor és ab tu, beneÿta es 

entre les fembres».c Per què diu sanct5 Bernat que «Déu nos convida a la salutació de la 

Verge sancta Maria per la salutació de l’àngel Gabriel, e per alegrament de sanct6 Johan 30 

e per lo guany de la alegretat». Mas, ací7 és primerament a veure per què lo Senyor 

volgué que la sua mare fos sposada, on sobre açò ne assigna sanct Bernat tres rahons, 

ço és: «Per necessitat se sposà la Verge Maria ab Joseph, per ço com per aquell misteri 

                                                 
a Data de celebració: 25 de març. La festivitat se celebra a Occident des del segle VII, encara que el seu 
origen segurament és anterior. L’escena es representa dins d’una cambra, Maria pregant o asseguda llegint 
i, al davant, l’arcàngel sant Gabriel que li diu «Ave Maria, gratia plena...»; prop sempre hi ha una gerra 
amb assutzenes com a símbol de virginitat. També sol aparéixer un raig de llum com a representació de la 
concepció per part de l’Espirit Sant. 
b Possiblement es refereix a l’evangeli apòcrif de Ps. Mateu. 
c Lc 1, 28. 

A 
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lo fet fonch amagat al diable, e per l’espós és approvada la virginitat, e fonch proveït 

tant a la vergonya com a la fama de la Verge». La IIII raó fonch per ço que de tot grau 35 

de fembra fos levada tota vergonya, ço és, a maridades e a vèrgens e a vídues, perquè 

la Verge fonch en aquestes tres staments; la V raó fonch per ço que usàs del ministeri de 

home; la VI raó fonch per ço que lo bé del matrimoni fos conprovat; la VII8 raó fonch per 

ço que per home fos lo fet ordenat. 

Per què dix l’àngel «Déus te sal, de gràcia plena»? E diu sant Bernat: «En lo 40 

ventre fonch la gràcia de deïtat, e en lo cor la gràcia de caritat, e en la boca gràcia de 

ben parlar e en les mans gràcia de misericòrdia e de largitat». Enaxí: «Fonch verament 

plena en tant que de la sua plenitut prenen tots los [CXIId] hòmens d’aquest món, e los 

catius ne reben redempció, e los malalts curació, e los trists consolació, e los peccadors 

perdó, e los justs gràcia, e los àngels alegria, e tota la trinitat ne reb glòria e lo Fill de 45 

l’Home la substància de la humana carn». E, aprés, dix l’àngel: «Lo Senyor és ab tu», ço 

és, lo Senyor Pare és ab tu, qui engenra aquell que tu desiges; e lo Senyor lo Fill, que tu 

vestist ab la tua carn; e lo Senyor l’Espirit Sanct, del qual tu concebist. Per què dix enaxí 

sanct Bernat: «Beneÿta es entre les fembres per ço com tu seràs mare e verge e Mare de 

Déu». Eren les dones obligades a tres maledictions, ço és, de vergonya, e de peccat e de 50 

turment: de vergonya quant en aquelles que no concebien, per què dix Rachel: «Déus 

m’à tolta la mia vergonya»;a a peccat quant en aquelles que conceben, per què és dit en 

lo psalm: «Veus verament que en iniquitat só yo concebut»;b e a turment quant en 

aquelles que parexen, per què·s diu en lo Gènesi: «Ab dolor infantaràs».c Donchs, tan9 

solament fonch la Verge benaventurada entre les dones, a la virginitat de la qual és 55 

ajustada abundància; e a la abundància en lo concebiment, sanctedat; e a la sanctedat 

en lo part, alegria.  

Per què és dita de «gràcia plena»? Diu sanct Bernat que per IIII coses que 

resplandiren10 en la pença de la Verge, les quals foren devoció de humilitat, reverència 

de honestat, e gravesa de creültat11 e martiri de coratge. E és dit «lo Senyor és ab tu» 60 

per IIII coses que resplandiren en ella del cel, enaxí com ho diu sanct12 Bernat, les quals 

foren la sancta edificació de Maria, e l’angelical salutació, e l’Espirit Sanct, qui li 

sobrevench, e la incarnació del Fill de Déu. És dita «Beneÿte13 es tu entre les dones» per 

altres IIII coses, les quals res[CXIIIa]plandiren en la sua carn, segons que diu sanct14 

Bernat, ço és, que hagué davant totes persones virginitat, e fonch sens corrupció 65 

fecunda, ço és, abundant, e sense greuge fonch prenys e sens dolor infantà.  

«E, com ella hac oïdes les paraules de l’àngel, ella fonch torbada en les paraules 

de l’àngel e pensà quina era la sua salutació».d Per què ací apparegué la laor de la 

Verga15 en lo oir e en lo affecte e en lo pensament. En lo oir fonch loada per 

                                                 
a Gn 30, 23. 
b Sal 51, 7. 
c Gn 3, 16. 
d Lc 1, 29. 
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temprament,16 per ço com oí e callà; en lo affecte, per vergonya, per què fonch torbada; 70 

en lo pensament, per saviesa. Per ço fonch torbada per la paraula de l’àngel, no gens 

per la sua vista, per ço com la benaventurada Verge havia vist moltes vegades àngels,a 

mas no·ls havia oït dir aytals paraules. E açò per què fonch torbada fonch la vergonya 

virginal, e que no fonch destorbada fonch la sua fortalesa, lo seu callament e lo seu 

pensament fonch de saviesa. 75 

E lavors l’àngel d’aquestes raons la confortà com li dix: «No hajes por, Maria, per 

ço com tu has trobada gràcia ab nostre Senyor».b Per què diu sanct17 Bernat: «Qual 

gràcia? Ço és, la gràcia de Déu, e la pau dels hòmens, e de la destructió de la mort e 

reparació de la vida».  

Enaprés, dix l’àngel: «Vet que concebràs18 e infantaràs fill, e appellaràs lo seu 80 

nom Jesús, ço és, ‘salvador’, per ço que ell farà salve lo seu poble dels peccats d’ells, e 

serà axí gran e serà appellat Fill de l’Altíssime».19 c Per què diu sanct20 Bernat, ço és: 

«Aquell qui és Déu gran, esdevenidor gran, ço és, gran home e gran doctor e gran 

propheta».  

Per què diu la Verge a l’àngel: «En qual manera se farà açò, com yo no conega 85 

home?»,d ço és, «que no prepós conéxer home per què conceba».21 On, enaxí, fonch 

verge per pença e per carn e per prepòsit. Mas, la Verge Maria duptà, [CXIIIb] ço és, 

demanant, car qui enterroga dupta, segons lo dupte que hagué Zacharies com fonch 

duptant, per la qual duptació perdé lo parlar.e Sobre aquesta qüestió ne assinà22 Pere 

Ravenensis IIII raons, dient: «Aquell qui coneix los coratges dels hòmens guarda les 90 

paraules, mas veu los coratges, e no guarda què digueren, mas què sentiren judica.f Era 

la causa dels demanadors dessemblant per diversa manera, per ço: la Verge cregué 

contra natura e Zacharies duptà per natura;g e la Verge cregué l’orde del fet per raó, 

mas aquell, que Déu ho volgués fer, dix que no podia; e, axí, ell, per exemples constret, 

                                                 
a El capítol CXXXI, de la Nativitat de la Mare de Déu, quan sant Joaquim i santa Anna deixen a Maria al 
temple, diu: «E, quant hagueren feta la oblació, ells lexaren la filla ab les altres vèrgens en lo temple e ells 
tornaren-se’n a lur casa. Aprés, la Verge era molt perfeta en sanctedat, e era tots jorns visitada per àngels e 
tots dies havia de la visió de Déu» (f. CCXXXIXr). 
b Lc 1, 30. 
c Lc 1, 31, amb afegit de Mt 1, 21. 
d Lc 1, 34. 
e Es refereix al dubte que tingué Zacaries, pare de sant Joan Baptista, quan l’àngel li anuncià al temple que 
la seua dona Isabel tindria un fill que prepararia el camí al Messies: «−Com puc saber que serà així? Jo ja 
sóc vell i la meua dona també és d’edat avançada. −Jo sóc Gabriel i estic prop de Déu. És ell qui m’ha 
enviat per anunciar-te aquestes bones noves. Quedaràs mut, sense poder dir res, fins al dia que passe tot 
això: tu no has cregut les meues paraules, però al seu temps es compliran» (Lc 1, 18-19). 
f ‘Aquell qui coneix les intencions i el sentiment de les persones, de les paraules que diuen no veu el que 
estan dient, sinó el que les persones realment senten’. 
g ‘Maria cregué l’àngel quan l’anunciava que concebria verge un fill, fet que va contra la natura; en canvi, 
Zacaries, no cregué quan l’àngel li digué que la seua dona tindria un fill, com qualsevol altra’. 
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no vench a la fe, mas la Verge, sens exemple, vench a la fe;a ell se maravellà del part de 95 

la Verge, mas ell disputà del concebiment matrimonial». No duptà, donchs, del fet, 

mas que crech la manera del fet e l’ordenament, car tres maneres són de concebiment, 

ço és, natural e spiritural e maravellós, per què demanà per qual de aquestes tres 

maneres ella concebria.  

Per què l’àngel li respós, dient: «L’Espirit Sanct23 vendrà en tu, qui farà lo teu 100 

concebiment»,b per què és dit que és concebut de Spirit Sanct24 e açò per IIII25 raons. La 

primera és per lo demostrament de la caritat gran de Déu: fonch la Paraula de Déu feta 

carn, segons que·s lig en l’Evangeli de sanct26 Johan, en lo terç capítol, dient: «Axí ama 

Déu lo món», etc.;c e aquesta raó és del Maestre de les Sentències. La segona raó fonch 

per lo demostrament de gràcia sens mèrits, ço és, per ço que és dit «concebut de Spirit 105 

Sanct»27 se à demostrat que sia per sola gràcia, la qual fonch guanyada sens alguns 

mèrits d’òmens; e aquesta raó és de sanct Agustí.28 La terça raó fonch per la virtut de la 

obra, com per obra e per virtut de Sanct [CXIIIc] Spirit és concebut; e açò és raó de 

sanct29 Ambròs. La quarta raó fonch per lo moviment de la concepció; e aquesta raó és 

de Hugo de Sanct30 Víctor: «La cosa motiva és −segons que diu− a la concepció natural 110 

l’amor de l’hom a la fembra e l’amor de la fembra en l’ome. Enaxí fonch en la Verge, 

car en lo coratge de ella fonch l’amor del Spirit Sanct31 e l’amor del Spirit Sanct fahia 

maravelles en la carn d’ella». 

Enaprés, dix l’àngel a la Verge: «E la virtut de l’Altíssime32 ombrarà a tu»,d mas 

açò, segons la Glosa, és axí exposat: «Ombra de lum e de cors opposat se sol formar e la 115 

Verge, axí com pur home, no podia pendre la plenitut divinal, mas la virtut de 

l’Altíssime33 ombrà en ella dementre que en ella incorporal34 lum de divinitat prengué 

cors de humanitat perquè pogués sofferir Déu». Enaxí: «Car Déu spirit35 és, nós ombra 

del seu cors, ell se temprà a nós per ço que nosaltres vejam lo contrari de la carn viva, e 

que vejam la Paraula en carn, e lo sol en la núvol, e lum en la olla e lo ciri en la 120 

lanterna», segons que diu sanct36 Bernat. Axí és exposat quasi que diga: «Aquella 

manera que de “Spirit Sanct concebràs” la virtut de Déu Christ en lo seu secret consell 

ombrant amagarà, per ço que en si lo nom conegut haja e a tu». Quasi qui diga: «Lo 

que de mi demanes en tu, de continent, ho trobaràs. E sabràs e benaventuradament 

sabràs, mas faràs-ho per aquell maestre per lo qual és faedor. Yo só tramés per 125 

manifestar lo divinal concebiment, mas no crear». O ombrarà, ço és, que·t refredarà de 

tot cremament de vicis. 

                                                 
a ‘Zacaries no tingué fe a pesar que anteriorment ja havia hagut casos de dones infèrtils que gràcies a Déu 
havien tingut un fill, com Sara i Raquel; en canvi, Maria tingué fe d’un concebiment completament 
extraordinari’. 
b Lc 1, 35. 
c Jn 3, 16. 
d Lc 1, 35. 
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«E vet Elizabeth ta cosina», etc. Veus què diu, per ço que mostra açò ésser gran 

cosa novell vehí.a Per IIII rahons lo concebiment de Elizabeth denuncià a Maria, segons 

que diu sanct37 Bernat: la primera raó és ajustament per38 ale[CXIIId]gria; la segona raó 130 

és perfectió de sciència;39 la terça raó és perfectió de doctrina; la quarta raó és perfectió 

de misericòrdia. Per què diu enaxí:b «Per açò és denunciat a la Verge Maria l’exorch 

concebiment de la cosina: per ço que, mentre lo miracle és ajustat al miracle, lo goig és 

ajustat ab goig; e per ço com per ventura se convenia que la paraula enaprés fos 

divulgada en tots lochs e que u sabés primerament la Verge40 per l’àngel, que no que u 135 

oís per home, per què la Mare de Déu fos vista remoguda ésser de consell del fill,41 si 

d’aquelles coses qui en temps tan pròpriament se fan, romangués no sabent;c o per açò 

que, dementre que sanct42 Johan mostraria lo seu adveniment, tenent ella lo temps e 

l’orde de les coses enaprés manifestàs als scrivans e als prehïcadors la veritat del fet; o 

per açò que oint la cosina sua, que era vella e prenys, se pens la jovencella de l’adjutori, 140 

per què enaxí al poch profeta sia donat loch de star ab lo Senyor e que·l més maravellós 

miracle fos fet de miracle». Encara més diu sanct Bernat: «Tu, Verge, dóna resposta 

molt cuytadament. O, senyora,43 respon la paraula, e reb la paraula, e per la tua paraula 

reb la divinal. Lexa la cosa trespassadora e abraça la perdurable glòria. Leva sus per fe, 

e corre per devoció, e obri per consentiment».  145 

Per què sancta44 Maria, ab les mans esteses e ab los ulls levats al cel, dix: «Vet la 

serventa del Senyor, sia de mi fet segons la tua paraula».d E diu sanct Bernat: «A altres 

és remembrat en la boca, a altres en la orella, a altres en la mà és feta la paraula de Déu. 

E de sancta Maria és feta en la orella per l’angelical salutació; en lo cor, per fe; e en la 

boca, per confessió; e en la mà, per contractament; en lo ventre, per encarnació; e en la 150 

falda, per sustentació; e en [XCIIIIa] los braços, per oblació». Per què dix: «Sia a mi fet 

segons la tua paraula»: «no vull sia fet a mi prehicament per temor, o figurativament 

significat, o per ymaginament somiat, mas callament spirat, e personalment encarnat e 

corporalment enviscerat». Per què, encontinent, fonch concebut lo Fill de Déu en lo 

ventre de la Verge, perfet Déu e perfet home. E fonch en lo primer dia de la sua 155 

concepció de tan gran poder e saviesa quant fonch en lo XXX any.  

E lavors se levà sancta Maria e anà-sse’n a Elisabeth, on, com la saludàs, sanct45 

Johan s’alegrà en lo ventre de sa mare.e Diu la Glosa que «per ço com per la lengua no·l 

podia saludar, ell lo saludà alegrant e començà aquí lo seu offici, adorant son creador». 

                                                 
a Lc 1, 36. No s’entén bé perquè el traductor no ha comprés el que volia dir el text llatí: «‘Et ecce Elizabeth 
cognata tua etc.’. “Ecce” dicit, ut ostendat hoc esse magnum nouum uicinum» (LA 50, 93). Per a donar-li 
sentit done al que un valor interrorgatiu. Per altra banda, «novell vehí» és un calc del llatí que podríem 
traduir per ‘propera’ o, fins i tot, ‘anàloga’. 
b Sant Bernat, al final de la cita es ho dóna a entendre. 
c ‘Perquè la Mare de Dé no fóra allunyada de les coses que passaven en relació amb el seu fill’. 
d Lc 1, 38. 
e Lc 1, 39-41. 
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Fonch sancta Maria en lo servey de Elisabeth III mesos, fins que sanct46 Johan fonch nat, 160 

lo qual ella levà de terra ab les sues mans, segons que·s lig en lo Libre dels Justs.a  

En aquell dia Déu féu moltes coses per diversos temps, les qual versificà un 

versificador47 e les nomenà per aquests versos, dient: 

Deus te sal dia de festa qui constrenys les nostres naffres! L’àngel és tramés, 

e Jesuchrist sofferí passió en la creu, e Adam hi fonch fet, e en aquell mateix 165 

temps ell peccà, e per lo mèrit de la dècima caygué Abel <e> per la spasa 

del frare, offerí Melchisedec, e Ysach fonch posat a la ara, sanct Johan 

Baptista hi fonch degollat, sanct48 Pere hi fonch desliurat de la presó de 

Herodes, e sanct49 Jaume hi fonch mort per Herodes, e molts cossos de 

sancts resuscitaren ab Jesuchrist e lo ladre hi fonch rebut per Jesuchrist 170 

molt dolçament e piadosa. Amén. 

Fonch un cavaller molt rich e molt noble que renuncià al món e entrà en l’orden 

de cistercién.50 E, com ell no sabés letres, los monges hagueren vergonya com tan 

[CXIIIIb] noble persona era deputada entre lechs, per què li donaren maestre qui li 

ensenyàs letres e, sots aquesta ocassió, ell stava entre los monges. Mas, com ell hagués 175 

stat longament ab lo maestre, no pogué apendre més de aquests dos vocables: Ave 

Maria. E aquests51 retench ab molt gran treball e, totes hores que ell fahia algunes coses, 

ell dehia aquelles dues paraules. Enaprés, ell morí e en lo ciminteri ell fonch soterrat ab 

los altres frares; e sobre lo seu vas, encontinent, nasqué e cresqué un liri molt bell e en 

cascuna fulla era scrit Ave Maria ab letres d’or. E, com los frares anassen a veure lo 180 

miracle, e cavaren la terra del vas e trobaren que aquella raell de liri exia de la sua 

boca, conegueren52 ab quanta devoció havia ell dites aquelles paraules ne com l’avia 

Déu tant noblament il·luminat. 

Era un cavaller qui tenia un castell en un camí públich e robava a tothom qui de 

prop li passàs, emperò ell saludava tots dies la Verge Maria e, per negun empatxament, 185 

no cessava de dir les saluts a la Verge Maria. Esdevench-se que un sanct hom53 e bo 

passava per lo camí e lo cavaller manà que·l robassen, sí que lo bon hom54 pregà los 

robadors que·l menassen a lur senyor, per ço com li volia dir algunes paraules secretes. 

E, com lo li hagueren davant aportat,55 ell pregà lo cavaller que fes ajustar tota sa 

companya e tots aquells del castell56 per ço que57 oïssen la paraula de prehicació. E, com 190 

foren tots ajustats, aquell dix: «No són tots ajustats, abans ne fall algú, e sercau-ho bé». 

E, com ells diguessen que tots hi eren exceptat lo cambrer, e ell dix: «Aqueix58 hi fall». 

E, tantost fonch vengut davant lo monge, e com véu59 lo sanct60 baró, ell regirà los ulls 

terriblament, e movia lo cap com a home orat e no·s gosava d’aquí partir. [CXIIIIc] E lo 

sanct61 dix-li: «Yo·t conjur per lo nom de nostre Senyor Jesuchrist que davant tots 195 

digues per qual cosa és ací vengut». E aquell li respós «Yo t’o diré, pus62 que m’as 
                                                 
a No està clar a quina obra es refereix el Llibre dels Justs, que Voragine cita a partir de Pere Comestor. 
Aquest títol coincideix amb un llibre perdut de la Biblía, però segurament ací fa al·lusió a un apòcrif 
neotestamentari, encara que cap obra apòcrifa coneguda relata aquest episodi. 
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conjurat. Sàpies que yo no só home, abans só diable qui he rebuda forma de home, e só 

stat XIIII anys ab aquest cavaller. E lo nostre príncep ha·m tramés ací que yo guardàs bé 

si sol ell un dia staria que no digués Ave Maria, e que, tantost, yo l’offegàs e, que axí 

mal63 vivent, nosaltres l’aguéssem. Mas, lo dia que ell diu les saluts yo no he poder de 200 

fer-li negun mal e, axí, l’é yo guardat e tengut a prop e may l’é trobat en64 dia algú que 

ell no hagués dita la salutació de la Verge Maria». E, com lo cavaller ho oí, fortment65 

fonch spantat e per ço, de continent, ell66 sa lançà als peus del sanct67 baró e demanà-li 

perdó de sos pecats, puys visqué bonament. E lo sanct baró manà al dimoni que·s 

partís de aquí e que se n’anàs en loch que, per negun temps, ell no nogués a neguna 205 

persona qui reclamàs a la Verge Maria. 

                                                 
1 restaurament de: restaurar I2 
2 Nazareth: Natzareth I2 
3 aytant: tant I2 
4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 ací: axi I2 
8 VII: setena I2 
9 tan: tant I2 
10 resplandiren: resplendiren I2 
11 creültat: crueltat I1 I2 (credulitatis LA 50, 36). Seguim la correcció de l’edició de P (II 337, nota 3: «P porta 
crueltat que cal esmenar en creültat o credulitat»). 
12 sanct: sant I2 
13 Beneÿte: beneyta I2 
14 sanct: sant I2 
15 Verga: verge I2 
16 temprament: tremprament I2 
17 sanct: sant I2 
18 concebràs: concebrar I1 
19 Altíssime: altissim I2 
20 sanct: sant I2 
21 conceba: concebe I2 
22 assinà: assigna I2 
23 Espirit Sanct: esperit sant I2  
24 Sanct: sant I2 
25 IIII: quatre I2 
26 sanct: sant I2 
27 Sanct: sant I2 
28 sanct Agustí: sant augusti I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 Sanct: sant I2 
32 Altíssime: altissim I2 
33 Altíssime: altíssim I2 
34 incorporal: incorpora I2 
35 spirit: sperit I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanct: sant I2 
38 per: de I2 
39 sciència: scicia I1 
40 la Verge: om. I2 
41 del fill: dels fills I1 I2 (mater dei a consiliis filii uideretur amota LA 50, 99) 
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42 sanct: sant I2 
43 senyora: senora I1 
44 sancta: santa I2 
45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
47 versifica un versificador: verifica un verificador I1  
48 sanct: sant I2 
49 sanct: sant I2 
50 cistercién: cister[cien]sis I2 (lectura dificultosa per l’estat de conservació del foli) 
51 aquests: queasts I1 
52 conegueren: e conegueren I1 
53 sanct hom: home sant I2 
54 hom: bom I1 
55 aportat: portat I2 
56 e tots aquells del castell: om. I2 
57 per ço que: perque I2 
58 Aqueix: aquell I2 
59 véu: fon davant I2 
60 sanct: sant I2 
61 sanct: sant I2 
62 pus: puys I2 
63 mal: om. I2 
64 en: un I2 
65 fortment: om. I2 
66 de continent ell: ell de continent I2 
67 sanct: sant I2 
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[LII] LA PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCHRISTa [CXIIIId] 

a passió de Jesucrist fonch, per dolor, amarga [I] e, per l’escarniment, despitosa [II] 

e, per la utilitat, fructuosa [III]. 

[I] Per dolor fonch amarga per V coses.  

[I.I] La primera és per ço com aquella passió fonch de molt gran infàmia, ara és en 5 

molt gran glòria,1 ja perquè diu sanct Agustí: «La creu, qui era turment de ladres, ara és 

posada als fronts dels emperadors. Mas, donà Déu tanta de honor al seu turment, 

quanta d’onor donà al seu servent?». Per la companyia de mala fama, per ço com als 

criminosos fonch liurat, ço és, ab ladres qui primerament foren criminats, mas, tantost, 

fonch convertit en Dimas, qui stava a la dreta part, segons que·s diu en l’Evangeli de 10 

Nicodemus; l’altre ladre fonch condemnat, qui havia nom Gestas e stava a la part 

sinestra. A la un donà glòria e a l’altre turment. Diu sanct Ambròs: «Auctor de pietat 

penjant en la creu era divisit en diversos negocis de pietat, per la persecució dels 

apòstols e per la pau dels dexebles e per ço com lo seu cors era liurat als jueus; e al 

Pare, l’esperit; e a la mare, plor; e al ladre, paradís; e als peccadors, infern; e als 15 

penidents, perdó. Aquest fonch lo testament que Jesuchrist féu en la mort penjant en la 

creu».b 

[I.II] La segona cosa és per ço com fonch donada no justament la mort a 

Jesuchrist, per ço com no fonch trobat frau en la sua boca e per ço com no degudament 

pena és dolorosa. De tres coses lo accusaren, ço és, que ell vedave la tribut a Cèssar 20 

emperador e com se appellava rey e com dehia que era Fill de Déu. Per què nosaltres 

diem contra aquestes tres acusacions en lo Divendres Sanct de Pasca, en persona del 

salvador, tres scusacions e cantam un cant qui comença «Poble meu», etc., en lo qual 

[CXVa] increpa Jesuchrist tres benifets qui foren als jueus donats, ço és, lo desliurament 

de Egipte e regiment en lo desert e en lo plantament de la vinya en lo loch convenible, 25 

quasi que diga Jesuchrist: «Accuses-me de la redempció del tribut: tu me’n deuries fer 

gràcies com yo d’aquell tribut te desliuré; e accuses-me per ço com me apell rey: tu 

me’n deuries fer gràcies per ço com realment te pesquí en lo desert; e accuses-me per ço 

com me diguí Fill de Déu: tu me’n deuries fer gràcies per ço com yo a tu a desliurar 

venguí e en la mia vinya, en lo més noble loc, te plantí». 30 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. L’Església commemora la passió de Crist el Divendres Sant, 
que és el divendres anterior a Pasqua de Resurrecció.  
b Traducció deficient: «Auctor pietatis in cruce pendens in secularibus negotiis pietatis officia diuidebat, 
persecutionem apostolis, pacem discipulis, corpus Iudeis, patri spiritum, uirginim paranymphum, 
latronem paradisum, peccatoribus commendabat. Ecce testamentum quod fecit Christus in morte pendens 
in cruce» (LA 51, 12-13). És a dir: ‘Aquell que és causa de la devoció assignava a tots, mentre penjava de la 
creu, la manera de dur a terme la devoció en els assumptes d’aquest món: assignava la persecució als 
apòstols, la pau als deixebles, el cos als jueus, l’esperit al Pare, un company a la Mare de Déu, el paradís al 
lladre, l’infern al pecador, la creu als cristians penedits. Aquest és el testament que Crist féu en la seua 
mort, penjant de la creu’. 

L 
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[I.III] La terça cosa és per ço com fonch la mort de Jesuchrist dolorosa per ço que 

fonch feta per los amichs, car molt seria més sofferidora cosa vergonyosa que hom 

rebés per sos enemichs que no com hom la reb d’aquells qui són e deuen ésser amichs 

e, majorment, d’aquells qui són parents de hom. De aquests dos és dit en lo psal: «Los 

meus amichs e los meus prohisms se aprohismaren a mi e stigueren contra mi», etc.a És 35 

legit en Job, en lo XXX capítol: «Los conexents meus axí com a hòmens estranys se 

partiren de mi e aquells als quals havia donats molts béns».b On se lig en l’Evangeli de 

sanct Johan, en lo VIII capítol, dient: «Moltes obres», etc.c E sant Bernat diu: «O, bon 

Jesú, e quan dolçament es tu conversat entre les gents! E com grans coses e molt 

abundants los has donades e com dures coses e aspres has sofferides per ells, ço és, 40 

dures paraules e pus durs batiments e molt durs turments de creu». 

[I.IV] La quarta cosa és per ço com fonch molt dolorsa la mort de Jesuchrist, ço és, 

per la tendresa del seu cors, per què dix Davit en figura e en persona d’ell en lo segon 

respon dient: «Ell és quasi tendra verme de fust».d E diu sant Bernat: [CXVb] «O, jueus, 

pereosos sou! Car la pedra més molla feriu, de la qual resona gran brogit de pietat e 45 

bull l’oli de caritat». Diu sanct Hierònim: «Liurat és Jesuchrist als cavallers per batre 

aquell sagrat cors e, lo pits de Déu remedor, los flagells lo naffraren». 

[I.V] La sinquena cosa és per ço com fonch dolorosa la mort de Jesuchrist perquè 

fonch universal, car per totes les parts e per tot lo seu cors sostench turments.  

[I.V.I] Ço és a saber, en los ulls, per ço com plorà e cridà molt fort per ço que hom 50 

hagués pietat d’ell. E pujaren-lo alt per ço que de més luny lo vessen. E diu sanct 

Bernat que dues vegades scampà les sues làgremes, ço és, en la resurrectió de Làtzer e 

sobre Jerusalem, enaxí que les primeres làgremes foren de amor e les segones de 

compassió, mas les terceres foren de dolor.  

[I.V.II] Encara més, fonch dolorosa la mort de Hiesuchrist per oïda per ço com ell 55 

hoí grans vituperis, car Jesuchrist hagué quatre coses specialment en les quals oí 

blasfèmies e vituperis. E hac molt excel·lent noblesa, car, quant a la divinal natura, 

fonch fill del rey perdurable e, quant a la humana, fonch engenrat de linatge de rey, 

enaxí que, en quant era home, fonch ell rey dels reys e senyor dels senyorejants. E hach 

molt gran veritat per ço com ell és via e veritat e vida, per què·s lig: «La paraula tua és 60 

veritat».e Lo Fill és paraula del Pare e hac insuperable potestat per ço com totes coses 

són fetes per ell e, sens ell, no és feta neguna cosa. E hac singular bonesa, car negú no 

és bo sinó sols Déus. En aquestes coses Jesuchrist oí vituperis e blasfèmies en moltes 

maneres. Primerament, quant a la noblesa, segons que·s lig en l’Evangeli de sanct 

Matheu, en lo XIII capítol, dient: «E no és ací [CXVc] lo fill del fabre e no és appellada sa 65 

                                                 
a Sal 38, 12. 
b Jb 19, 13. 
c Jn 10, 32. 
d 2Sm 23, 8 
e Jn 17, 17. 
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mare Maria?», etc.a En la segona manera, oí grans vituperis quant al seu poder, segons 

que·s lig en l’Evangeli de sanct Matheu, en lo XII capítol, dient: «Aquest no lança 

dimonis sinó per poder del príncep dels dimonis».b E lig-se en aquell mateix Evangeli, 

dient: «Los altres fa salves, mas no pot salvar si mateix».c Veus que ells dien que no és 

poderós en tant que per sa paraula lançàs en terra los perseguidors seus que, com ell 70 

los demanà què volien, ells respongueren «Jesús de Nazaret» e ell hagués dit «Yo só»,d 

encontinent, caygueren en terra. Per què diu sanct Agustí: «Una veu, la gran 

companyia de Herodes, per odis molt cruel e per armes molt terrible, sens negun dard 

ferí e la lançà en terra per la virtut de la divinitat amagada. Què farà lo jutjador que ell, 

qui era jutjador, féu açò? Què farà aquell qui regnarà com aquell qui moridor era féu 75 

aytals coses?». En la terça manera fonch vituperada la mort de Jesuchrist quant a la 

veritat, segons que·s lig per sanct Johan en lo VIII capítol: «Tu de tu mateix fas testimoni 

e lo testimoni teu no és ver».e Veus com dien que fonch falsier com ell fos via e veritat e 

vida. E may aquesta veritat no sabé Pilat e, com ell no sabé veritat, començà lo juý en 

veritat, mas no stech en veritat. Diu sanct Agustí que no oí la solució per ço com ell féu 80 

la qüestió e sòbitament li vench en la pença la costuma dels jueus, per la qual solien un 

hom jutjat a mort lexar anar aprés Pasca. Per què, de continent, ell ne exí e no sperà la 

asolució, car ell sabia que la qüestió molt diffícil fretura molt temps e havia mester gran 

diligència. E, per ço, cuytàs del desliurament de Jesuchrist, per què depuys se’n cuydà 

les mans levar quasi que no era dit [CXVd] lo juhí per son consentiment. Encara és legit 85 

en l’Evangeli que, com Pilat demanà Jesuchrist que li digués quina cosa era veritat, 

Jesuchrist li respòs dient: «Veritat és del cel». E Pilat dix: «No és veritat en terra?». Per 

què li dix Jesús: «En qual manera pot ésser en terra, que sia jutjada per aquells qui han 

poder en terra? Mas veritat stà en lo cel».f En la quarta manera lo vituperaren quant a 

la sua bondat en ço que ells li dehien que era peccador en lo cor, dient: «Nosaltres 90 

sabem que aquest és peccador e enganador en paraules».g E diu sant Luch: «Ell avalotà 

lo poble ensenyant per tota Judea, començant a Galilea fins aquí».h Regirador de la ley 

en obra, per què mostra que no és Déu aquest home que no col lo dissapte.i  

[I.V.III] En la quinta maneraj fonch la mort de Jesuchrist molt vituperosa en lo 

odorament per ço com molt gran pudor havia en Monticalvari, en lo qual munt eren 95 

cossos pudents de hòmens morts. Per què és dit en les històries que calvaria és 

pròpriament ‘os de cap de home nuu’ e, per ço com aquí degollaven los culpables, per 

                                                 
a Mt 13, 55. 
b Mt 12, 24. 
c Mt 27, 42. 
d Jn 18, 7-8. 
e Jn 8, 13. 
f Evangeli de Nicodem 3, 2. 
g Jn 9, 24. 
h Lc 23, 5. 
i Jn 9, 16. 
j En la tercera: la primera la vita, la segona la oïda i la tercera en l’olfacte («Tertio fuit in odoratu», LA 51, 
81). El FS s’ha confós perquè l’últim raonament de la oïda era el quart. 
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ço eren aquí molts ossos de caps scampats, per què era dit aquell loch Calvària o dels 

calves.  

[I.V.IV] En la VI maneraa sofferí vituperi en lo gustament, on, com ell cridàs «Yo he 100 

set», ells li donaren vinagre ab mirra e ab fel mesclatb per ço que per lo vinagre morís 

més tost e que aquells qui·ls guardaven fossen més prest desliurats de lurs treballs (és 

dit que pus prest moren aquells qui són crucificats si·ls donen fel e vinagre) a beure; e 

que per la mira sofferís odorament; e per lo fel, gustament. Per que diu sanct Agustí: 

«Per lo pur, és complida la sinceritat per vinagre, és inebriat per la dolcesa del fell, és 105 

ajustada innocència al culpable e mor vida [CXVIa] per mort».c  

[I.V.V] En la setena manerad fonch vituperosa la mort de Jesuchrist en lo tocament 

per ço com en totes les parts del cors, del cap fins al peu, no fonch en ell sanitat, abans 

hagué dolor e congoxa en tots los membres del seu cors. Per què diu sanct Bernat: «O, 

bon Jhesús, tu qui es senyalat en tots los teus membres per ço que per los teus membres 110 

remesses a nosaltres! Car lo cap honrador, per los spirits angelicals, és d’espines 

coronat; e, ab la canya, punyit; e la cara, qui era molt bella e plasent, és enfosquida per 

l’escopiment dels jueus; e los ulls, qui eren més clars e més luents que·l sol, foren 

scurits en la mort; e les orelles, qui oen los cants dels àngels dient Sanctus sanctus, oen 

los vituperis dels peccadors; e la boca, qui ensenya los cants dels àngels, fonch 115 

abeurada de fel ab vinagre; e los peus, dels quals hom adora la lur seïlla per ço com és 

sancta, foren clavats ab los claus en la creu; e les mans, que formaren los cels e beneïren 

los sancts, foren steses e ab claus ficades; e lo cors, molt cruelment batut; e lo seu costat 

fonch ferit ab lança e trancat. No li romàs res que no fos naffrat, sinó la lengua, per ço 

que per los peccadors pregàs Déu lo Pare e que comanàs la mare sua a sanct Johan». 120 

[II] Fonch la passió de Jesuchrist molt menyspreada per los molts scarniments 

que fets li foren.  

[II.I] Car ell fonch, primerament, scarnit2 e scopit en la casa de Annà, on li foren 

donades galtades ab los ulls cuberts, per què diu sanct Bernat: «La tua cara, bon Jesús, 

desijada, en la qual los àngels mirar se solen, ara scupen e ab les mans la firen e ab un 125 

bel la cobriren per scarniment».  

[II.II] La segona vegada fonch ferit en casa de Herodes, com se pensaven e dehien 

que fos hom e fat per ço com no·ls volia respon[CXVIb]dre, per què·l vestiren ab una 

vestidura blanca per3 derrisió. On diu sanct Bernat: «Tu est home e has corona de flors 

e yo só Déu e he corona d’espines; tu tens guants en les mans e yo hi tinch claus ficats; 130 

tu balles ab vestiments blanchs e yo só per tu scarnit per Herodes, qui·m féu scarnir ab 

                                                 
a En la quarta («Quartu fuit in gusto», LA 51, 84). 
b Mt 27, 34; Jn 19, 28. 
c Traducció deficient: «Pro mero repletur sinceritas aceto, inebriatur felle dulcedo, adicitur innotentia reo, 
moritur uita pro mortuo» (LA 51, 87). És a dir: ‘La puresa és sadollada amb vinagre, la dolçor s’embriaga 
amb la fel, la innocència s’atribueix al culpable, pel mort mor la mateixa vida’. 
d En la cinquena («Quinto fuit in tacto», LA 51, 88). 



 323

una vestidura blanca que·m vestiren; tu balles ab los peus e yo treball ab los peus; tu 

stens los braços en manera de creu e balles per goig e yo·ls stench per vituperi e 

menyspreament en la creu; e yo·m dolguí en la creu e tu te alegres en la creu; tu has los 

costats e los pits uberts4 en senyal de vanaglòria e yo he lo meu costat trencat per tu. 135 

Emperò, torna a mi e yo molt benignament te pendré».  

[II.III] La terça vegada fonch scarnit en la casa de Pilat, en lo qual loch los 

cavallers l’abrigaren ab un mantell e li posaren una corona d’espines sobre son cap e, 

de genollons, ells li dehien: «Déu te sal, rey dels jueus».a Les spines de la corona dien 

que foren de jonchs marins, qui han axí dures puntes com spines e penetren fortment, 140 

per què·s diu que, per aquella corona, li exí sanch del seu cap. On diu sanct Bernat: 

«Aquell cap divinal fonch naffrat per molt gran spessura de spines qui li foren ficades 

fins al cervell».  

E, contra aquests tres scarniments, en lo Divendres Sanct cantam, abans que 

mostrem la creu, tres cants, dient: «Agios», etc., quasi que nosaltres adorant tres 145 

vegades per l’escarniment tres vegades fet per nós.  

[II.IV] La quarta vegada fonch scarnit en la creu, segons que diu sanct Matheu en 

lo XXVII capítol: «Los prínceps dels preveres5 l’escarnien ab los vells e ab los scrivans e 

li dehien: “Si tu est rey de Israel, devalla de la creu per ço que cregam en tu”».b On diu 

sanct Bernat sobre aquest loch: «Paciència [CXVIc] demostrà e humilitat loà e complí 150 

obediència, caritat acabà. Per les quals virtuts són ornats los quatre corns de la creu axí 

com de pedres precioses: e caritat stà desús; e, a la part dreta, stà obediència; e, a la 

sinestra, paciència; e davall, per raig de totes virtuts, stà humilitat». Totes aquestes 

coses que Jesuchrist sofferí recompta sanct Bernat dient: «Remembrant seré aytant com 

yo viuré dels treballs que sofferí prehicant e dels fadigaments en discorrent e de les 155 

vigílies en orant e de les tentacions en dejunant e de les làgremes en sofferint e de les 

spines en parlant dels vituperis; e dels scopiments e dels batiments e dels scarniments e 

dels increpaments e dels claus». 

[III] En la terça manera fonch la passió de Jesuchrist de molt gran profit e molt 

frutuosa, la utilitat de la qual pot ésser en tres maneres, ço és, remissió de peccats e 160 

donament de gràcia e mostrament de glòria. E aquestes tres coses són notades en lo 

títol de la creu, ço és, Iesus quant al primer, nazarenus quant al segon, rex iudeorum 

quant al terç, car aquí serem tots nosaltres reys. De la dita utilitat, de la qual diu sanct 

Agustí: «La culpa destruí Jesuchrist, ço és, present, passada, esdevenidora: los peccats 

passats, porta aquells remetent; los presents, dels hòmens aquells retrahent; los 165 

esdevenidors, gràcia donant ab la qual fossen esquivats». E de la utilitat d’ella diu sanct 

Agustí: «Maravellem-nos, alegrem-nos e amem e loem e adorem, car, per la mort del 

redemptor, som remuts de tenebres e aportats a lum e de mort a vida e de corrupció a 

                                                 
a Mt 27, 29; Mc 15, 18; Jn 19, 3. 
b Mt 27, 41-42. 
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incorrupció e de exil a la nostra terra e de plor a goig som appellats». Quant és stada 

útil la manera de la nostra redempció manifest és per V raons,a ço és, com fonch [CXVId] 170 

molt rebedor a pregar Déub e convenible a curar la malaltia e molt ferm a traure lo 

humanal linatge e fonc molt savi a combatre l’enemich de l’humanal linatge.  

[III.I] Primerament, fonch molt rebedor aplacar e reconciliar Déu, car que, segons 

que diu Anselmus en un libre qui és appellat Cur deus homo, neguna cosa més aspra no 

pot hom sofferir a honor de Déu, de grat e no per deute, que és mort; e en neguna 175 

manera no·s pot hom millor donar a Déu que com hom se liura a mort per honor d’ell. 

Açò és que·s diu en l’Apístola als6 Ephesienchs, en lo V capítol: «Liura si mateix a 

oblació e hòstia a Déu en odor de suavitat».c En qual manera, donchs, fonch sacrifici 

plaent a Déu e reconciliant-nos a Déu? Açò diu sanct Agustí en lo Libre de Trinitat: 

«Qual cosa poguera pendre tan agradable com la carn de nostre sacrifici? Car IIII coses 180 

són considerades en tot sacrifici, ço és, a qui sia offert e a qui l’oferra e per quals sia 

offert e qual cosa sia offerta. Totes aquestes coses foren en ell, qui fonch mijancer entre 

nosaltres per lo seu sacrifici de pau, reconciliant-nos a Déu, com en ell stigués a qui 

offerria, per ço que una cosa fes en si, per qui offerria, per ço com ell fonch un, qui 

offerria e qui era offert». E de açò, en quina manera som reconciliats per Jesuchrist, diu 185 

sanct Agustí que Jesuchrist és prevere e sacrifici, déus e temple: és prevere per lo qual 

som reconciliats e és sacrifici ab lo qual som reconciliats, Déu al qual som reconciliats, 

temple en lo qual som reconciliats. Mas, per alguns, per aquesta reconciliació és poch 

presada, on diu sanct Agustí en persona de Jesuchrist, increpa dient: «Com tu fosses 

enemich al Pare meu, yo t’i reconcilie per mi; e, com tu fosses luny, yo venguí per 190 

rembre a tu; e, com fosses [CXVIIa] arrant per les montanyes e boscatges, yo regí a tu e 

entre pedres e lenya trobí a tu. E, per ço que lops ne altres bèsties salvatges no·t 

devorassen, yo·t defensí e ab los meus muscles te portí e al Pare meu te retí, treballí e 

suí e posí lo meu cap a les spines e les mies mans als claus e, ab lança, obrí lo meu 

costat, per totes aquestes injúries e aspreses yo specejat, e la mia sanch scampí e la mia 195 

ànima posí per ço que ajustàs tu a mi, e tu parteixs-te de mi!».  

[III.II] En segona manera, fonch molt convinent a curar la malaltia, car la 

convinència se sguarda de part del temps e de part del loch e de part de la manera.  

De part del temps, per ço com Adam fonch fet e peccà en lo mes de març, en la 

sexta fèria, ço és, en lo divendres. E, per açò, Christ volgué sofferir passió en març, car 200 

en aquell dia que ell morí fonch anunciat per l’àngel en lo divendres, en la hora sexta.  

En la segona manera fonch convenient per raó del loch de la sua passió, lo qual és 

considerat en tres maneres, ço és, que fonch cominal e special e singular: fonch loch 

cominal la terra de promissió; fonch special, lo Monticalvari; fonch singular, la creu. En 

loch cominal fonch, primerament, home format, com ell fonch fet en les partides de 205 

                                                 
a Són quatre raons, però el ms. llatí V diu «quinque» (LA 51, 123). 
b «fuit acceptissimus ad placandum deum» (LA 51, 123). Ha confós placare amb pregare. 
c Ef 5, 2.  
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Damàs, en lo camp de Damàs fonch format. E en loch special fonch soterrat, car aquí 

mateix fonch soterrat on sofferí passió Jesuchrist, jatsia açò que no sia autènctich, car, 

segons que diu sanct Hierònym, fonch Adam soterrat en Ebron, segons que·s lig en 

Josué, en lo XIIII capítol.a E en lo loch singular fonch decebut, no gens en aquell loch on 

Jesuchrist sofferí passió, mas per ço és dit, car, enaxí com Adam fonch decebut en lo 210 

fust, axí Jesuchrist sofferí passió en lo fust. [XVIIb] E diu-se en una hystòria dels grechs 

que en aquell mateix fust sofferí passió. 

En la terça manera fonch molt cruel la sua mort de part de la manera de curar, la 

qual manera fonch per semblants e per contraris. Per semblants, car, segons que diu 

sanct Agustí en lo Libre de doctrina christiana: «Per fembra decebut, per fembra nat, hom 215 

hòmens, mortal mortals, per la mort los morts desliurà».b Diu sanct Ambròs: «De terra 

verge fonch fet Adam e Jesucrist nasqué de Verge pura; aquell, a ymage de Déu, 

aquest, ymage de Déu; Adam peccà per fembra e per fembra fonch restaurat lo món; 

nuu Adam e nuu Jesuchrist; la mort de l’humanal linatge fonch per l’arbre,7 la vida, per 

la creu; en lo desert stigué Adam e per lo desert anà Jesucrist». Per contraris: lo primer 220 

home peccà per supèrbia e per desobediència, com se volgué ressemblar a Déu, e 

trespassà lo manament de Déu e menjà lo pom vedat. E, per quant curació se deu fer 

per contrari, per ço aquesta manera de satisfacció fonch convinent, que y hagués hom 

qui per humiliació e per obediència e per charitat ne fes restitució. E no n’i havia negú 

tant alt ne tant baix qui açò a fer bastàs ne complís sinó Jesucrist, qui, per la sua gran 225 

humilitat e passió, ne féu satisfactió e perdonament. D’aquestes tres raons se diu als 

Philipenses en lo segon capítol dient «humilià si mateix» quant a la primera, e «fonch 

fet obedient» quant a la segona, «fins a la mort» quant a la terça.c 

[III.III] En la terça manera, fonch ben ferm Jesucrist a traure a nosaltres per ço que 

negun temps salvà la libertat de l’arbitre, abans no poch traure ab major amor l’umanal 230 

linatge.d En quina manera, donchs, per açò l’amor a nosaltres mostrà? Diu sanct Bernat: 

«Sobre totes co[CXVIIc]ses, te mostra amable, o bon Jesús, lo calzer, lo qual beguist, la 

obra de la nostra redempció. Aquesta amor mostra de tot en tot, leugerament, nosaltres 

guanyam, si la nostra devoció molt blanament ho demana e tost ho streny e ab gran 

coratge ho desija».e Mas, en qual manera nos amena a fiança? És dit als Romans, en lo 235 

                                                 
a Js. 14, 15.  
b Traducció deficient: «per feminam deceptos per feminam natus, homo homines, mortalis mortales, morte 
mortuos liberauit» (LA 51, 147). És a dir: ‘Aquells que foren enganyats per una dona foren alliberats pel fill 
d’una dona; els hòmens, d’un home; els moratls, d’un mortal; i amb la mort, els morts’. 
c Fl 2, 8: «s’abaixà i es féu obedient fins a la mort, i una mort de creu». 
d Traducció deficient: «Tertio fuit efficacissimus ad attrahendum genus humanum. Nunquam enim saluo 
libertatis arbitrio magis ad amorem suum et fiduciam genus humanum attrahere potuit» (LA 51, 154-155). 
És a dir: ‘En tercer lloc, la seua passió fou la forma més eficaç per atreure la humanitat a la fe. De cap altra 
manera, sense afectar el lliure albir, podria induir millor a la humanitat a estimar-lo i  aconfiar en ell’. 
e Traducció deficient: «Hoc omnino nostrum amorem facile uindicat totum tibi, hoc est quod nostram 
deuotionem et blandius allicit et iustius exigit et citius stringit et uehementius afficit» (LA 51, 158). És a dir: 
‘És açò, sobretot, el que adreça cap a tu tot el nostre amor, el que més suament crida la nostra devoció, més 
justament l’exigeix, més veloçment la uneix i amb més força la prova’. 
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VIII capítol dient: «Aquell qui al propri fill no perdona, abans lo volch liurar per 

nosaltres tots, e en qual manera a nosaltres dóna totes coses ab ell?».a D’açò8 diu sanct 

Bernat: «Qui no serà pres a sperança de impetrar fiança? Qui és aquell que atén a la 

disposició del cors ne té lo cap inclinat per besar ne los braços stesos per abraçar ne les 

mans foradades per adonar ne los costats uberts per amar e la afflictió dels peus per 240 

star ab nosaltres e l’estament del cors per perdonar a nosaltres?».  

[III.IV] En la quarta manera, Jesucrist fonch molt savi a combatre l’enemich de 

l’humanal linatge, per què·s lig en Job, en lo XXV capítol dient: «La sua saviesa ferí 

supèrbia»;b e a la darreria: «No poràs pendre Leviathan ab l’am».c Jesuchrist amagà 

l’am de la sua divinitat sots lo menjar de la sua carn e, axí, com lo diable volch pendre 245 

menjar de carn, ell fonch pres ab l’am de la divinitat. D’aquesta saviesa, emperò, diu 

sanct Agustí: «Vench lo redemptor e és vençut lo decebedor. E qual cosa féu lo 

redemptor al nostre captivador? Ras-li la tonsura de la sua creu e posà-li damunt 

menjar de la sua sanch». E volgué scampar la sua sanch, no gens del deutor, per què·s 

departí dels deutors. E aquest deute appellà l’apòstol seguretat,d la qual portà Jesucrist e 250 

la ficà a la creu. De la qual seguretat, sanct Agustí diu: «Eva rebé lo peccat a pregàries 

del diable, que li scrigué la seguretat e li donà fermança e cresqué la usura ab la sua 

[CXVIId] generació. Lavors, rebé lo peccat ab pregàries del diable contra lo manament 

de Déu com a la sua suggestió consentí, scrigué la seguretat com estés la mà al fruyt 

qui li era vedat e donà la fermança com hi féu consentir Adam e, axí, ella cresqué la 255 

usura a la generació sua». Contra aquests menyspreants, aquesta nostra redempció, 

que per son poder nos reduí del poder del diable, diu sanct Bernat increpant en 

persona de Jesucrist, dient: «Poble meu ‒dix lo Senyor‒, qual cosa te poguí yo fer que 

no la’t fes? Qual cosa és que tu més volies servir al meu enemich que no a mi? Ne 

aquell no creà vosaltres ne us pesqué. E, si aquestes coses vos paren poques a vosaltres, 260 

o no agradables, yo no t’haguera remut per la redempció que a tu doní. E, per qual 

cosa o preu? No gens per or ni per argent ne per lo sol ne per la luna ne per neguns 

dels àngels, mas per la mia sanch pròpria vos he remut. Per què no és digna cosa que 

nos perdam ço que per tants drets nos és degut. Totes coses lexades, conveniu-vos ab 

mi almenys per lo diner de tots dies».  265 

E, per ço com nostre Senyor Jesuchrist, per la avarícia de Judes, fonch jutjat a 

mort e per ço com los jueus per enveja lo crucificaren, per ço com Pilat, per temor lo 

jutjà, per ço és a veure de la pena que per Déus a ells és donada per mèrits d’aquests 

peccats. Car, de la pena e del naximent de Judes, ho trobaràs en la legenda de sanct 

Macià; e, de la pena e de l’exellament dels jueus, trobaràs en la legenda de sanct Jaume 270 

                                                 
a Rm 8, 32: «com no ens donarà tot juntament amb ell?». 
b Jb 26, 12. 
c Jb. 40, 20. 
d «apostolus uocat cyrographum» (LA 51, 172). És a dir, ‘contracte’, ‘document de crèdit’ (fins i tot, 
‘pagaré’). 
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Menor; e, de la pena e naximent de Pilat, trobaràs en una hystòria qui·s lig en aquesta 

manera. 

Fonch un rey qui conegué carnalment una donzella qui havia nom Pila, e fonch 

filla de un moliner qui ha[CXVIIIa]via nom Atus, lo qual carnalment la conegué e, de 

aquella, hagué un fill. Pila, donchs, del seu nom e del nom del pare, lo qual se dehia 275 

Atus, compongué un nom, per què nomenà l’infant quant fonch nat Pilatus. E, com 

Pilat hagué III anys, la mare lo tramés al rey. E lo rey havia un fill de la regina qui era 

quasi de la edat de Pilat e, com los dos infants foren en edat de discreció, moltes 

vegades luytaven ensemps e ab fones jugaven. E, axí, lo fill del rey, qui era més noble 

de linatge, era més sobtil e més fort que Pilat e més apte en totes altres coses 280 

d’ensenyament e graciós, de què en Pilat hagué enveja e ira e matà’l amagadament. E, 

com lo rey ho sabé, fonch-ne molt dolent e demanà son consell què faria de l’homeyer e 

tots digueren-li que digne era de mort. Mas, lo rey tornà a si e no volgué iniquitat 

doblar ab iniquitat, mas que·l tramés per tribut que feya cascun any als romans e no li 

volgué donar mort, e axí se’n desisqué. 285 

En aquell temps, era a Roma lo fill del rey de França, lo qual hi era tramés per lo 

tribut, ab lo qual se acompanyà Pilat. E, com ell ves que aquell lo vencia en totes coses, 

per enveja matà’l. E, com los romans demanassen què ferien de Pilat, ells digueren: «Si 

aquest home viu, qui ha mort son frare e ara ha mort lo fill del rey de França, molt serà 

profitós en la cosa pública a defendre e tots nostres enemichs cruels subjugarà». Per 290 

què digueren: «Com ell sia culpable de mort, trametam-lo en la illa de Pontos e, aquella 

gent qui no reben negun jutge, sia fet jutge per ço com per la sua malesa serà subjugada 

la lur contumàcia; o que·l maten axí com a homeyer». Per què·l trameteren a la mala 

gent e pensà’s que en [CXVIIIb] poch penjava la sua mort e, axí com se pensà la sua 

ventura, sí volgué servar la sua vida e, ab promissions e ab dons, féu tant que subjugà 295 

la gent a la sua voluntat. E, per ço com ell subjugà tant dura gent, ell pres de aquella 

illa, qui ha nom Pontos, lo nom, per què li digueren Ponç Pilat. 

Per què Herodes, com oí la sua fama e la sua malesa, tramés-li missatges e pregà’l 

que vingués a ell. E, com fonch a ell, posà’l en son loch sobre tota Judea e sobre 

Hierusalem. On, com Pilat aquí ajustàs moltes riqueses, anà-sse’n a Roma, que res no 300 

sabé Herodes, e donà gran tresor a Tyberi, l’emperador,a e impetrà que tot ço que 

Herodes tenia que u tingués Pilat. E per aquesta causa ells foren enemichs fins al temps 

de la passió de Jesuchrist e, lavors, lo reconcilià Herodes a la sua amistat per ço com 

Pilat li tramés Jesuchrist. Segueix-se en altra raó en les Hystòries scolàstiques: era un hom 

qui·s feya fill de Déu e enganava molts jueus de Galilea e aportava’ls en un munt qui 305 

ha nom Gazarim e aquí ell los dix que pujaria al cel, en lo qual loch sobrevench Pilat e 

matà aquell home e tots los altres qui aquí eren ab ell per ço com havia temor que axí 

enganàs los jueus. E, per açò, Herodes e Pilat foren fets enemichs, car Herodes 

                                                 
a Tiberi, emperador romà del 14 al 37. 
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senyorejava los galileus e Pilat los jueus. E, axí, cascuna de aquestes raons pogueren 

ésser veres. 310 

On, com Pilat liuràs Jesuchrist als jueus per crucificar, temia’s que en Tyberi, 

l’emperador, li’n volgués mal per ço com havia condemnat Jesuchrist a mort sens raó, 

per què Pilat tramés un amich seu a Roma per ço que l’scusàs d’aquell fet. On, com en 

Tyberi fos malalt de greu malaltia, digueren-li que un bon metge havia en Hierusalem 

qui totes malalties curava ab [CXVIIIc] sola paraula (e aquell qui ho comptava a 315 

l’emperador no sabia que los jueus ne Pilat l’aguessen mort). Sí que l’emperador dix a 

Volusià, privat seu, que anàs cuytadament en ultramar e que digues a Pilat «que·m 

trameta lo bon metge que·m guaresca». E, com en Volusià fonch a Pilat, dix ço que 

l’emperador li havia dit, de què Pilat hagué gran temor e demanà a Volusià XXIIII dies 

de cort.  320 

E, entre aquell temps, en Volusià trobà una dona qui havia nom Verònica, la qual 

era molt familiar de Jesuchrist, e demanà a Volusià què era lo que demanava a Pilat e 

ell comptà-lo-y tot per orde: com era aquí tramés per lo metge qui havia nom Jesús, 

que anàs a l’emperador e que·l guarís de la sua malaltia. E ella respòs: «Sàpies que 

aquell era mon Déu e mon Senyor e Pilat ha’l condemnat a mort e ha’l crucificat». E en 325 

Volusià dix: «Molt me pesa, com no puch acabar ço per què l’emperador m’à tramés». 

E na Verònica dix: «Sàpies en veritat que, dementre que lo meu Senyor anava 

prehicant, com yo freturàs de la presència d’ell, volguí fer yo pintar la sua ymage. On, 

com yo portàs un lançol al pintor per pintar, yo encontrí Jesuchrist, qui·m demanà on 

anava, e, com yo digués veritat, dix-me: “Dóna’m aqueix lançol que portes”. E yo doní-330 

lo-y e passà’l-se per la sua cara e reté’l-me figurat a la semblança de la sua faç. E, si lo 

teu senyor mira aquesta ymage devotament, encontinent serà guarit». E en Volusià li 

dix: «Aqueixa image, és de or o d’argent?». E Verònica li dix que no, sinó tan solament 

del seu piadós sguardamanet: «E yo iré-me’n ab tu e portaré la ymage a l’emperador 

per ço que la veja e, aprés, yo me’n tornaré».  335 

E, axí, en Volusià vench a Roma ab la Verònica e dix a Tyberi l’emperador: 

«Jesuchrist, [CXVIIId] que tu tant havies desijat, és jutjat a mort per Pilat als jueus no 

justament e, per enveja, han-lo crucificat en la creu. E vet que ve ab mi una dona qui 

t’aporta la ymage de Jesuchrist e, si tu la mires devotament, encontinent seràs guarit». 

E l’emperador féu cobrir lo camí de draps de seda e féu-se aportar la ymage e, com la 340 

véu, fonch guarit, sí que l’emperador féu pendre Pilat e féu-lo venir a Roma. 

E, com Pilat fonch davant l’emperador, vestí’s la gonella de Jesuchrist, on no 

havia costura neguna. E, com l’emperador lo véu, fonch sens tota ira e levà’s 

benignament per parlar ab ell e, com Pilat no era davant ell, l’emperador era contra 

Pilat molt irat. On, com l’emperador l’agués licenciat, soptosament fonch partit davant 345 

ell e l’emperador li féu parlar que li faria dar mort e, com Pilat li fonch davant ell, lo 

saludà e tota la ira que tenia contra ell li passà, per què l’emperador ab sos cavallers 
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se’n maravellaren molt. Sí que per divinal voluntat, o per consell d’algun chrestià, féu-

li despullar aquella gonella e, tantost, fonch irat contra ell. E digueren-li que aquella 

gonella fonch de Jesuchrist. E, lavors, fonch mes Pilat en lo carçre per ço que hagués 350 

consell què faria d’ell e fonch donada sentència que morís a mala mort. E, com Pilat ho 

oí dir, ell se matà ab lo seu coltell e, com l’emperador oí dir la mort de Pilat, ell dix: 

«Verament ell és mort a vil mort ab les sues mans pròpries». Encontinent, fonch lançat 

en l’aygua de Tybre ligat ab una gran mola, emperò los malignes spirits foren alegrats 

de la sua mort, per què·l portaven per l’ayre e per l’aygua, e somovien l’ayre en lamps 355 

e trons e en tempestats tant que la gent n’era fort spantada. E los romans feren-lo-se’n 

portar [CXIXa] d’aquell loch e, quasi per scarn, feren-lo portar en la ciutat de Viana per 

ço com era loch de maledictions. E en aquella aygua los mals spirits feyen allò mateix, 

on, com los hòmens de la ciutat no ho poguessen sofferir, feren-lo traure de l’aygua e 

trameteren-lo per soterrar en la ciutat de Losanya.a E, com la gent ne fos atribulada, ells 360 

lo levaren d’aquí e meteren-lo en un pou qui era encircuït de montanyes, en lo qual 

loch, segons que·s diu, algunes maravelles serien vistes fer per diables. 

E moltes d’altres coses se ligen en la hystòria, qui són jaquides a la discreció del 

legidor. És notadora cosa que en les Hystòries scolàstiques és legit que Pylat fonch 

accusat per los jueus davant en Tyberi de la mort de aquells qui no eren justs,b per ço 365 

com contra los jueus posava ýdoles al temple e com s’aprenia lo tresor qui era de comú 

e·l prenia a son propri ús. E per totes aquestes coses ell fonch aportat en la ciutat de 

Lon,c en la qual era nat, per ço que aquí morís en vergonya de la sua gent e que, abans 

del retornament de Volusià, fos aquí exellat. Mas, com en Tyberi oís en qual manera 

havia fet morir Jesucrist, ell lo féu aportar de allà on era exellat en la ciutat de Roma. E 370 

dien Eusebi e en Beda en lurs cròniques que ell no fonch exellat, mas que caygué en 

grans malalties e, com fos molt treballat e congoxat de les malalties, ell se matà ab un 

coltell. 

                                                 
1 glòria: glo:ia I1 

2 scarnit: sarnit I1 
3 per: pe I1 

4 uberts: ubert I1 

5 preveres: prevers I1 

6 als: ala I1 

7 arbre: arbe I1 

8 d’açò: daoç I1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Lausana. 
b «innocentium» (LA, 352, 258). Es refereix als Innocents morts per Herodes. 
c Lió. 
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És dit de les festes que són en lo temps de desviació, qui començà de Adam e durà fins 

a Moysés, lo qual temps representa la Sglésia de la septuagèsima fins a Pasca. Mas 

devem veure de les festes qui1 són enfre2 lo temps de reconciliació, lo qual temps 

representa la Sglésia fins a les octaves de Pentecostés. [CXIXb] 

[LIII] DE LA RESURRECTIÓ DE JESUCHRISTa 5 

a resurrectió3 de nostre Senyor Déu Jesucrist fonch4 en lo terçer dia de la sua 

passió, on deuen ésser notades VII5 coses en la resurrectió de Jesuchrist: 

primerament, en qual manera sia ver que ell jagués en lo sepulcre per tres dies e per 

tres nits; la segona, per què no resuscità encontinent e sperà lo terçer dia; la terça, en 

quina manera resuscità; la IIII6 és per què cuytà la sua resurrectió e no u sperà fins a la 10 

general resurrectió;7 la V8 és per qual raó resuscità; la VI9 és, com10 fonch resuscitat, 

quantes vegades apparegué;11 la VII és en quina manera tragué los sancts pares de 

infern ne quines coses féu aquí. 

En la primera raó és notador que Jesuchrist stigué III dies e III nits12 en lo sepulcre, 

segons que diu sanct Agustí13 que·l primer dia sia pres segons la part de si darrera,14 e 15 

lo segon dia sia pres tot entegre, e lo terç sia pres segons la part de si primera e, axí, fan 

III15 dies, [CXIXc] los quals cascú hagué la sua nit davant. Per què, lavors, segons que diu 

Beda, fonch mudat l’orde dels dies e lo cors de les nits,16 car davant anaven los dies e 

les nits los seguien, mas, aprés la passió, aquell orde fonch mudat, enaxí que les nits 

van davant e los dies los segueixen. E fonch convinent cosa que axí fos per ço com lo 20 

primer home caygué del dia de gràcia en la nit de culpa e per la passió de Jesucrist e 

per la resurrectió retornà de la nit de la culpa al dia de gràcia.  

E la segona raó és, a saber, que fonch convinent cosa que no resuscitàs Jesuchrist 

encontinent que fonch mort, mas que fins al terçer dia speràs, e açò fonch per V raons. 

La primera fonch per significació, per tal que per ço fos significat que la lum de la sua 25 

mort curà la nostra doble mort e, per ço, ell jagué un dia entegre e dues nits en lo 

sepulcre, per ço que per lo dia sia entés la lum de la sua mort e per les dues nits la 

nostra doble mort. E aquesta raó assigna la Glosa sobre aquella paraula que17 sant Luch 

en lo XX capítol dient: «Covench-se que Jesuchrist sofferís treballs», etc.b La segona raó 

fonch per la provació, car, axí com en boca de dos stà tota paraula, enaxí en tres dies és 30 

provat tot fet e per ço que la mort se provàs bé e que mostràs que ell l’avia ben provada 

jaent per III18 dies en lo sepulcre. La III19 raó fonch per lo demostrament del seu poder, 

car, si de continent resuscitàs, semblara que no hagués poder de posar la sua ànima, axí 

com havia poder de resuscitar. E aquesta raó és assignada en la Primera Epístola als 

                                                 
a La festivitat de la Resurrecció o Pasqua té lloc el diumenge següent a la primera lluna plena després de 
l’equinocci de primavera. Es representa amb Crist triomfant eixint de la tomba amb un llarg bastó rematat 
amb una creu; al voltant del sepulcre hi ha soldats romans. 
b Lc 24, 26. 

L 
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Corinthians, en lo XV capítol, sobre aquella paraula: «Crist és mort»,20 etc.a E, per ço, 35 

parla primerament de la mort, car, axí com vera mort se demostrà, que axí·s demostrà 

vera resurrectió. La IIII raó és per la restauració [CXIXd] de la figuració, car III21 dies 

volgué ésser en la sua sepultura per ço com era en lo cel restaurador, e que era en terra 

adobador e per ço com era en infern remedor.22 La V raó fonch per la representació dels 

justs. Aquesta assigna Ezechiel dient: «En la VI fèria, ço és, en lo divendres, sofferí 40 

passió Jesuchrist e en lo dissapte ell se reposà en lo sepulchre, mas en lo dia del 

diumenge ell resuscità de mort. En aquesta present vida és encara la VI fèria a nosaltres 

per ço com en dolors e en stretures som turmentats; mas, en lo dissapte nosaltres 

reposam, quasi com si érem en lo sepulcre, per ço com nosaltres trobam repós de la 

ànima aprés la mort; en lo diumenge, per lo faedor, ço és, en lo VIII dia, en cors 45 

resuscitam e en la glòria de la ànima ab la carn nosaltres nos alegram. Donchs, dolor 

havem nosaltres en la VI fèria e havem repós en la VII». Açò són paraules de sanct23 

Gregori. 

En la III raó mostra en quina manera resuscità Jesucrist. És manifest que resuscità 

poderosament, car per sa pròpria virtut resuscità, segons que diu sanct Johan en lo 50 

novén capítol: «Poder he yo de posar la mia ànima e que aprés la reba»;b e dix: «Yo 

enderrocaré aquest temple e aprés III24 dies lo redificaré».c 

En la segona manera fonch molt benaventurada la sua resurrectió per ço com 

deposà tota misèria. Resuscità, segons que diu sanct25 Johan, dient que: «Yo seré 

resuscitat e iré davant vosaltres en Galilea».d Vol aytant dir Galilea com 55 

‘transfiguració’. Jesucrist, com resuscità, en Galilea26 se n’anà davant los apòstols per ço 

com de misèria anà en glòria e de corrupció a incorrupció trespassà. E diu Leó papa 

que «aprés la passió de Jesucrist, trencats tots los ligams de la mort, passà malaltia en 

virtut, e mortalitat [CXXa] en eternitat, e vituperi en glòria».  

En la terça manera fonch molt útil la resurrectió de Jesuchrist per ço com pres27 la 60 

presa, etc.e Per què dix Hieremies, en lo quart capítol: «Pujà lo leó de la sua balma e el28 

robador de les gents se levà».f E diu sanct Johan: «Com yo seré exalçat de terra», la 

ànima aporten de infern e lo cors del sepulcre, «totes les coses trauré a mi mateix».g  

En la quarta manera fonch molt maravellosa la29 resurrectió de Jesuchrist per ço 

com, enaxí com del ventre de la mare, qui romàs clos, exí e, axí com als dexebles entrà 65 

ab les portes tancades, <e> axí pogué exir del sepulcre com fos clos. Per què és legit en 
                                                 
a 1Cor 15, 3. 
b Jn 10, 18. 
c Jn 2, 19. 
d Mt 26, 32. FS atribueix erròniament la cita a sant Joan. 
e L’etcètera substitueix part del text que apareix al text llatí i que ens dóna la clau per interpretar què vol dir 
amb «pres la presa»: «Tertio utiliter, quia capta preda, scilicet infernali. Ipsum enim infernum expoliauit, 
sanctos qui ibi erant ad se traxit» (LA 52, 37-38); ‘és a dir, la presa infernal, de fet saquejà l’infern i 
s’endugué amb ell els sants que hi havia’. 
f Jr 4, 7. 
g Jn 12, 32. 
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les Hystòries scolàstiques que un monge de Sanct Lorenç Fora los Murs, en l’any de la 

incarnació de nostre Senyor MCXI, se maravellà de la sua cintura, de la qual era cenyit, 

se trobà descenyit e com la cintura era de si luny lançada; per què oí una veu en l’ayre 

qui dix: «Axí pogué Jesuchrist exir del sepulcre com fos clos».  70 

En la quinta manera fonch maravellosaa la resurrectió de Jesuchrist per ço com 

verament en lo seu30 propri cors resuscità verament, he u prova en VI maneres: 

primerament, per l’àngel, qui no ment; en la segona manera, per ço com moltes veus31 

apparech e, per aquestes II raons, demostrà que resuscità verament; en la terça manera, 

en lo menjar que féu ab los apòstols; en la quarta manera provà la sua resurrectió com 75 

fonch palpat, en la qual cosa és provat que resuscità en lo seu ver cors; en la V manera 

provà la sua resurrectió per lo seu demostrament, per lo qual provà que, en aquell 

mateix cors on morí, resuscità; en la VI manera provà la sua resurrectió per l’entrament 

de la casa, com hi entrà, les portes tancades, [CXXb] per la qual cosa demostrà que ab 

cors glorificat resuscità. Totes aquestes dubitacions hagueren los dexebles, segons que 80 

fonch mostrat en la resurrectió de Jesuchrist.  

En altra raó provà Jesuchrist la sua resurrectió per ço com resuscità immortal, car 

negun temps no morrà, segons que·s diu en la Epístola als Romans, en lo V capítol, 

dient: «Christ resuscità de mort, d’aquí avant no morrà».b Diu, emperò, sanct Dyonís, 

en la letra que tramés a Demophilon, que Jesuchrist dix aprés la ascensió a un sanct 85 

baró, qui havia nom Carp, aytals paraules: «Apparellat só encara de sofferir passió per 

los salvadors».c Per les quales paraules és vist que, si possible cosa era, encara que per 

tots morís, apparellat n’era. E recompta lo dit Carp, qui era baró de molt gran 

sanctedat, que, com un dels no fels pervertís un home fel, sanct Carp ne fonch tant trist 

que en molt gran malaltia ne caygué, per què dix que no cantaria missa fins que hagués 90 

vista alguna venjança d’aquells. E pregava Déu que trametés foch sobre abdós e que·ls 

cremàs e que·ls tolgués la vida. E una nit, axí com ell dormia, soptosament la casa on ell 

dormia32 se partí en dues partides, e véu enmig de l’ayre una gran fornal de foch, e véu 

lo cel ubert e véu que Jesuchrist, qui era encircuït de gran multitut de àngels. Enaprés, 

ell véu star prop la fornal del foch dos barons tremolant, e exien serpents de la fornal33 95 

que34 ab lur boca mordent los tiraven e·ls lançaven en la fornal, e per altres barons eren 

en la fornal empesos. E, axí com sanct Carp veya aquesta venjança, ell era molt trist per 

ço com no eren en la fornal lançats tost. E, com ell miràs al cel e ves la visió, véu que 

Jesuchrist hagué merçè en aquells [CXXc] hòmens, e pujà-sse’n sobre lo celestial tro; e, 

ab gran multitut de àngels, fins en aquells hòmens ell devallà, e estés35 la mà sobre ells 100 

e·ls levà de aquella pena. E, axí, Jesuchrist dix a sanct36 Carp ab la mà estesa: «Só d’ací 

avant encara sofferir passió per tots los salvadors, e açò per los amichs no gens per ço 

                                                 
a En la quarta manera s’ha vist ja de quina manera fou meravellosa la resurrecció, en la cinquena es veu 
com Jesucrist ressuscità veritablement: «Quinto ueraciter, quia in corpore uero et proprio» (LA 52, 45). 
b Rm 6, 9. 
c Salvadors en sentit passiu, amb el sentit de ‘pels qui han de ser salvats’. 
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que·ls altres hòmens pecquen».a E aquesta visió que recompta sanct37 Dionís havem38 

nós posada per la gràcia d’aquesta paraula. 

En la quarta raó expon per què no sperà que resuscitàs ab nosaltres tots com se 105 

farà la general resurrectió, per tres raons no ho volch perlongar. La primera fonch per 

la dignitat del cors, com aquell cors fonch molt digne per ço com era deïficat, ço és, ab 

la deïtat ajustat. No fonch digna cosa que tant longament jagués sots la pols, per què és 

dit en lo psalm: «No daràs al teu sanct −ço és, al cors sanctificat− veure corrupció».b E 

més se diu en lo psalm: «Leva Senyor en lo teu repós, tu es archa de la sanctificació 110 

tua»;c e és apellat «archa de sanctificació» aquell cors de Jesuchrist, qui tench en si la 

deïtat. La segona raó per què no volch tardar la sua resurretió si fonch per la fermetat 

de la fe, car, si lavors ell no resuscitàs, la fe perira e negun home no·l creguera per ver 

Déus, la qual cosa és manifesta, car tots perderen la fe, exceptat la Verge, mas, 

coneguda la sua resurrectió, encontinent recobraren la fe, segons que·s lig en la 115 

Epístola als Corinthians, en lo XV capítol, dient: «Si no resuscità vana és la nostra fe».d 

La terça raó fonch per què no tardà la sua resurrectió, per dar exemple de nostra 

resurrectió, car a tard39 se trobarà negú qui volgués creure la sua resurrectió 

esdevenidora si no la ves per exemple manifest. E per ço diu l’apò[CXXd]stol que, si 

Christ resuscità, que nosaltres resuscitarem, car la sua resurrectió per exemple ensenyà 120 

e mostrà lo Senyor ço que promés en guardó, car, axí com los faels conegueren la sua 

resurrectió, axí en si mateixs sperassen en la fi del món guardós de resurrectió. E no 

volgué Jesuchrist que stigués mort més de tres dies per ço que, si més ho perlongàs, 

que en nosaltres no fallís fe de speració40 de vida; encara més: havem sperança de la 

nostra resurrectió considerada la glòria del cap nostre.  125 

En41 la V raó expon per què resuscità. És a saber que per quatre grans utilitats 

nostres resuscità, car la sua resurrectió és obradora de la justificació dels peccadors, e 

ensenyant la novitat de les costumes, e engenrant la sperança del refermament dels 

remunerats e la resurrectió de tots. De la primera cosa se diu en la Epístola als Romans, 

en lo quart42 capítol, dient: «Liurat és per los nostres defalliments e resuscità per la 130 

nostra justificació».e De la segona cosa se diu als Romans, en lo VI capítol, dient: «Si 

Christ resuscità de mort per la glòria del Pare, enaxí nosaltres havem vida per la 

voluntat d’aquell».f De la terça cosa se diu en la Epístola de sanct43 Pere, en lo segon 

capítol, dient: «Aquell que, per la sua gran misericòrdia, nos resuscità en sperança de 

vida per la resurrectió de Jesuchrist com resuscità de mort».g De la quarta cosa se diu 135 

                                                 
a Traducció deficient: «paratus sum enim etiam rursus pro hominibus saluandis pati et hoc mihi amicum, 
non quod alii peccent homines» (LA 52, 70); és a dir: ‘Encara estic disposat a sofrir passió per segona 
vegada, especialment perquè els homes no continuen pecant’. 
b Sal. 16, 10. 
c Sal 132, 8. 
d 1Cor 15, 17. 
e Rom 4, 25. 
f Rom 6, 4. 
g I Pe 1, 3. 
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en la Primera Epístola als Corinthians, en lo XV capítol, dient: «Christ resuscità de mort 

en premícia44 dels dormints, per ço com per home era la mort e que per home fos la 

resurrectió dels morts».a  

És notadora cosa, per les raons damunt dites, que Christ en la resurrectió hagué 

IIII coses pròpries. La primera cosa és car la no[CXXIa]stra resurrectió se perlonga fins a 140 

la fi, mas la sua fonch feta en lo terç dia. La segona cosa que nosaltres resuscitam per 

ell, mas ell resuscità per si, per què diu sanct Ambròs: «En quina manera pogué 

demanar ajuda del seu cors a resuscitar aquell qui los altres resuscita?». La terça cosa 

fonch que·ls nostres cossos tornen cendra, mas lo seu cors no pogué tornar cendra. La 

quarta cosa fonch que la sua resurrectió fonch causa efficient, exemplar e sagrament de 145 

la nostra resurrectió. De la primera cosa diu la Glosa sobre lo psalm qui comença «Al 

vespre», etc.:b «La resurrectió de Christ és cosa fent [a] la nostra resurrectió de la ànima 

en present45 e del cors en temps esdevenidor». De la segona cosa se lig en la Segona 

Epístola als Corinthians, en lo XV capítol, dient: «Si Christ resuscità», etc.c De la terça 

cosa és lig als Romans, en lo VI capítol, dient: «En quina manera Christ», etc.d 150 

En la VI raó expon, ço és, quantes vegades apparech aprés que fonch resuscitat. 

És notadora cosa que en aquell mateix dia que ell resuscità apparech V vegades e, en 

los altres dies següents, V vegades.  

Primerament, apparech a sancta46 Maria Magdalena, segons que diu sanct47 Johan 

en lo XX capítole e sanct Matheu en lo darrer capítol, dient: «Levant Jesús un matí −ço 155 

és, en lo diumenge− apparech a sancta48 Maria Magdalena».f Per ço com ella fahia la 

cosa dels penidentsg volgué Jesuchrist primerament apparer a ella, per V raons. 

Primerament, com la amava fortment, segons que·s lig en l’Evangeli de sanct Luch, en 

lo setén49 capítol, dient: «Perdonats-li són a ella molts peccats, per ço que molt l’ama».h 

La segona raó fonch50 que mostràs [CXXIb] ell ésser mort per los peccadors, segons que·s 160 

lig en l’Evangeli de sanct Matheu, en lo novén51 capítol, dient: «No venguí appellar los 

justs, mas los peccadors».i La terça raó fonch per ço com les dones peccadores van 

davant als savis en lo regne del cel, segons que·s lig en l’Evangeli de sanct Matheu, en 

lo XXI capítol, dient: «Vós, qui les dones peccadores», etc.j La quarta raó fonch que, axí 

com la fembra fonch missatge de la mort, que axí fos missatge de vida, segons la Glosa. 165 

                                                 
a 1Cor 15, 20-21. 
b Sal 30, 6. 
c 1Cor. 15, 12. 
d Rom 6, 4. 
e Jn 20, 1. 
f La citació és de Mc 16, 9. 
g ‘Maria Magdalena representava la causa dels penitents’. 
h Lc 7, 47. 
i Mt 9, 13. 
j Mt 21, 31. FS es mostra més pudorós en referir-se a les «dones peccadores»: «Amen dico vobis, quia 
meretrices etc.» (LA 52, 113). 
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La V raó fonch que allà on abundava lo falliment52 que y abundàs gràcia, segons que·s 

dit en la Pístola als Romans, en lo V capítol.a  

La segona vegada apparech a les fembres, tornant-se’n del moniment, quant los 

dix: «Anau-vos-en», per què se n’anaren a sanct Pere e als dexebles, segons que·s lig en 

l’Evangeli de sanct Matheu, en lo primer capítol.b E hagueren maravella dels humils, 170 

als quals lo Senyor appar per ço com eren fembres e per ço que gran amor li mostraren 

en ço que li tengueren los peus. La terça vegada apparech a Symon, qui hac53 nom Pere, 

mas en quin loch ne quant no·s sap, sí donchs no fonch com retornà del moniment ab 

sanct54 Johan. Pogué ésser que sanct55 Pere se partí de sanct Johan en algun loch en lo 

camí e, aquí, Jesuchrist li apparegué, segons que diu sanct56 Luch, en lo darrer capítol.c 175 

Aquest nom Pere vol dir tant dir com ‘obedient’ e fa la voluntat dels obedients, als 

quals lo Senyor apparech. La IIII57 vegada apparegué als dexebles qui anaven al castell 

de Emaús, qui vol tant dir com ‘desig de consell’ e significa los pobres de Christ qui 

volen aquell consell complir, dient: «Ves prest e vent58 tot quant has e donà-u als 

po[CXXIc]bres», etc.d La V vegada apparech als dexebles, tots justats en un loch, e 180 

signifiquen los religiosos, qui tenen los V senys tancats ab portes, segons que diu 

sanct59 Johan en lo XX capítol.e Aquestes V apparicions foren fetes en aquell mateix dia 

de la resurrectió e aquestes representa lo prevere en la missa V vegades girant-se 

envers lo poble, mas lo terç girament fa callant, que res no diu, e significa la terça 

apparició que féu Jesuchrist a sanct Pere, la qual no és sabuda, axí com damunt és dit.  185 

La VI vegada apparegué en lo VIII dia als dexebles, qui eren ajustats en la 

presència de sanct Thomàs, que dix que no creuria que fos resuscitat si no·l veya, la 

qual cosa significa aquells qui dupten en la fe, segons que diu sanct Johan en lo XX 

capítol.f La VII vegada apparech als dexebles qui pescaven, segons que diu sant60 Johan 

en lo darrer capítol,g la qual cosa significa los prehicadors, qui són pescadors dels 190 

hòmens. La VIII vegada apparech als dexebles en lo mont de Tabor e significa ‘los 

contemplatius’, per ço com en aquell munt se transfigurà.h La VIIII61 vegada apparech 

als XI dexebles, qui reposaven en lo lur menjador, per ço que increpàs la incredulitat lur 

e la duresa del cor, segons que diu sant62 Matheu, en lo darrer capítol,i per los quals 

entenem63 los peccadors qui són en lo XI temps del trespassament posats, los quals 195 

alguna vegada nostre Senyor visità misericordiosament. La X vegada, e la darrera, 

apparech als dexebles stant a Montolivet, segons que diu sanct Luch, en lo darrer 

                                                 
a Rom 5, 20. 
b Mt 28, 9. FS dóna il·lògicament la referència malament: «Mt. ultimo» (LA 52, 116). 
c Lc. 24, 34. 
d Mt. 19, 21. 
e Jn. 20, 19. 
f Jn. 20, 24. 
g Jn. 21, 1. 
h Mt. 28, 16; la transfiguració en p.e. Mt. 17, 1-4. 
i Mc. 16, 14. 
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capítol,a per los quals són significats los misericordiosos64 e aquells qui l’oli de 

misericòrdia demanen e amen. E d’aquell loch se’n pujà al cel, [CXXId] car «la pietat val 

a totes coses, promissió havent», etc.,b segons que·s lig en la Primera Epistola ad 200 

Thimotheum, en lo IIII capítol.  

Són d’altres apparicions qui·s recompten aquell dia de la resurrectió qui feta és,65 

mas, emperò, açò no havem en lo test. La primera com apparech a sanct Jaume Just, ço 

és, a sant Jaume Alpheu, de la qual apparició se troba en la legenda de sant66 Jaume. 

Altra apparició és que·s diu que apparech en aquell dia a Joseph Abarimathia, segons 205 

que·s lig en l’Evangeli de Nicodemus, car, com los jueus oïssen que Joseph havia 

demanat lo cors de Jesuchrist e que l’avia posat en lo seu sepulcre, foren molt 

scomoguts e irats contra ell, per què·ll prengueren e·l tancaren en una caseta ben poca, 

per ço com lo volien matar aprés Pasca. Axí que Jesuchrist entrà en aquella mateixa nit 

de la resurrectió en aquella caseta ab quatre àngels, e torquà-li la sua cara, e besà’l e, 210 

romanent la casa tancada, Jesuchrist ne tragué Joseph e·l portà a la sua casa en 

Arimathia. La terça és que, abans que a tots, apparegué a la Verge gloriosa, jatsia que 

per los evangelistes sia callat. E açò approva la Sglésia de Roma, que, encontinent, en 

aquell mateix dia, en la sglésia de Sancta Maria, fan gran celebració, per qu·és semblant 

que Jesuchrist pus que fonch resuscitat li apparegués, car no era raó que aytal mare fos 215 

per aytal fill oblidada. Mas, per ventura, açò callaren los evangelistes, per ço que lur 

offici era que tan solament fessen testimoni de la sua resurrectió, per què los 

evangelistes no feren de altre menció, mas que u jaquiren per ferm, per ço que 

primerament alegrà la mare de la sua resurrectió, per ço com ella hagué major dolor de 

la [CXXIIa] sua mort que tots los altres. E de67 açò fa testimoni sanct Ambròs, en lo terç 220 

Libre de les Vèrgens,68 dient: «Véu sancta Maria la resurrectió del Senyor e, primerament, 

la véu ella e la cregué».c 

De la setena raó, e de la darrera, havem de dir, ço és, en qual manera Jesuchrist 

tragué los sancts pares de infern ne qual cosa hi féu. No u explana manifestament 

l’Evangeli, mas sanct Agustí69 ho recompta70 en un seu sermó e Nicodemus en lo seu 225 

Evangeli ho manifesta. Diu sanct Agustí71 que: «Aprés que Jesuchrist fonch mort, que 

la sua ànima fonch ajustada ab la deïtat, davall en la pregonesa de infern. E, com lo 

terme de les tenebres tocàs, axí com a un robador resplandent e terrible, les companyes 

de les malvats e de infern, tots, spantats demanaren, dient: “On és aquest tant terrible e 

tant resplandent e tant clar? Car aquell món qui fonch a nosaltes sotsmés72 negú temps 230 

no tramés a nosaltres aytal mort ne may en infern no caygueren aytals coses. Qui és 

aquest que axí cuytadament és entrat dins los nostres tèrmens e no ha temor dels 

nostres turments? E aquells qui solien sospirar sots los nostres turments se leven contra 

nosaltres per rebiment de salut e, no tan solament són sens vergonya, abans nos 

                                                 
a Lc. 24, 36. 
b Tim. 4, 8. 
c La cita es completa amb «vidit Maria Magdalena, quamuis adhuc ista nutaret» (LA 52, 156). 
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menaçen, emperò jamay73 ací s’ergullaren morts ne si pogueren may alegrar catius. 235 

Odà!, per qual cosa hic has volgut portar aquest home? O, príncep nostre, pereix lo 

nostre alegrament de tot en tot e los plors són tornats en goig depuys que tu, Jesuchrist, 

pengés en la creu. No saps quants damnatges sostengués en infern”. E, aprés aquestes 

veus infernals molt cruels, al manament del Senyor, tots los grillons e les presons del 

ferre, totes, foren trencades. E veus que gran [CXXIIb] multitut de sancts se són lançats 240 

als peus de nostre Senyor, tots plorant, dient: “Vengut és lo remedor74 del món, vengut 

és lo qual desijant speràvem e és devallat per nosaltres en infern. No·ns vulles defallir 

com tu seràs retornat a les sobiranes partides pujant, tu, Senyor Jesuchrist, qui has 

despullat infern e lo factor de la mort has tu ligat ab los seus ligams. Dóna alegria al 

món, socorre a nosaltres, e apaga les cruels penes e, havent merçé, desliga los catius. E, 245 

dementre que tu ací es, desliura los culpables e, mentre tu devallaràs, tu defén los 

teus”». Açò són paraules de sanct Agustí.75 

En l’Evangeli de Nicodemus és demostrat que en Carincis e en Leuci, qui eren 

fills de Symeon vell, resuscitaren ab Jesuchrist. E76 [a] Annà e [a] Cayfàs e [a] 

Nicodemus e [a] Joseph e [a] Gamaliel recomptaren què féu Jesuchrist en infern, dient: 250 

«Con nosaltres fossen ab tots nostres parents en la scuredat de les tenebres, en un 

instant fonch feta sobre nós gran claredat de sol, de color de or, qui resplandeix com a 

vertader lum. E, de continent,77 Adam, pare de l’humanal linatge, s’alegrà, dient: 

“Aquesta lum és del creador del lum perdurable, qui a nós promés que·ns trametria lo 

perdurable lum seu”. E cridà Isaÿes, dient: “Aquesta lum és del Pare del Fill de Déu, 255 

axí com diguí dementre que vivia en terra: ‘Lo poble qui va en tenebres veu lum 

gran’”.a E, lavors, sobrevench lo nostre engenrador Symeon e, alegrant-se, dix: 

“Glorificau lo Senyor, per ço com yo rebí Christ infant nat en les mies mans en lo 

temple e constret que·n fuy per l’Espirit Sanct, per què yo diguí: ‘Ara veen los meus 

ulls lo meu salvador’”.b Aprés açò hi sobrevench un home heremitha, demanant-li 260 

[CXXIIc] qui era, e ell dix: “Yo só Johan, qui bategé Jesuchrist, e aní davant la sua cara 

per apparellar les vies d’ell, e ab lo meu dit yo l’ensenyí, dient: ‘Veus l’anyell de Déu’, 

etc. E só devallat a vosaltres a denunciar que en breu de temps vendrà a vosaltres 

visitar”. E, aprés, hi sobrevench Sech,78 fill de Adam, e dix: “Com yo anàs a les portes 

de paradís a pregar lo Senyor que·m trametés lo seu àngel, per ço que·m donàs de l’oli 265 

de misercòrdia e que n’untàs lo cors de mon pare Adam, com era malalt, apparech a mi 

l’àngel Michael, dient: ‘No vulles treballar ab làgremes pregant per l’oli del fust de 

misericòrdia, per ço com en neguna manera no·n poràs pendre fins que sien complits V 

mília e V cents anys’”. E, açò oint, los patriarches e los prophetes molt se alegraren.  

»E lavors lo dimoni, duch e príncep de la mort, dix a Infern: “Apparellau-vos de 270 

rebre Christ, aquell qui·s glorieja ésser Fill de Déu, emperò ell és home qui tem mort, 

                                                 
a Is 9, 2. 
b Lc 2, 30. 
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dient: ‘Trista és l’ànima mia fins a la mort’;a e molts que yo he fets contrets sanà”. E, 

lavors, respós Infern, dient: “Si poderós es tu, qual és aquell hom Jesús, qui tement la 

mort, contrasta al teu poder? Car diu que ab la mort te vol pendre e que mal serà a tu 

en los perdurables segles”. Al qual lo diable respòs: “Yo he ell assajat, e tot lo poble he 275 

comogut contra ell, e la lança és aguada,79 fel e vina he mesclat, e lo fust de la creu he 

apparellat, e en breu morrà e portarem-lo80 a tu”. Al qual Infern respòs: “Aquell és 

verament qui resuscità Làtzer?”. E lo diable li respós: “Aquell és, verament”. Per què 

infern li dix: “Yo·t conjur, per les sues virtuts e per les mies, que tu no l’aports a mi, 

que, com yo oís la sua paraula, molt fortment tremolí en ma[CXXIId]nera que no li 280 

poguí tenir Làtzer, per ço com aquell sortí en manera d’àguila, leugerament isqué d’ací 

e se’n pujà alt ab ell”.  

»E, com açò parlàs Infern, feta és molt gran veu e quasi tro, dient: “Obriu les 

portes, prínceps, vostres e levau les portes perdurables e entrarà lo rey de glòria”.b En 

aquesta veu corregueren los dimonis tots e tancaren les portes totes de l’aram ab los 285 

forrellats de ferre e les clogueren. E, lavors, dix David, propheta: “No diguí yo 

prophetizant, dient: ‘Confessem al Senyor’, etc., per ço com ‘trencà les portes de 

l’aram’, etc.?”.c E altra vegada fonch feta gran veu, dient: “Obriu les portes, prínceps, 

vostres, e levau les portes perdurables e entrarà lo rey de glòria”. E, vent Infern que 

dues vegades havien fortment cridat, quasi ignorant dix: “Qui és aquest rey de 290 

glòria?”. Al qual David respòs, dient: “Lo Senyor, fort e poderós en batalla, e és rey de 

glòria”. E, lavors, Jesuchrist sobrevench, qui il·luminà les tenebres perdurables, e estés 

la sua mà dreta a Adam, dient: “Pau sia ab tu e ab tots los fills teus, justs meus”. E, axí, 

Jesucrist81 isqué de infern ab tots los sancts,82 qui·l seguiren. E83 Jesuchrist, qui tenia la 

mà de Adam, liurà’l a sanct Miquel archàngel, qui·ls mès en paradís.  295 

»Envers los quals vengueren dos barons, qui eren molt vells, e foren demanats 

per los sancts,84 dient: “Qui sou vosaltres qui no sou stats morts ab nosaltres en infern e 

sou habitants en cors en paradís?” E la un respòs: “Yo só Enoch, qui só ací aportat, e 

aquest altre és Helyes,85 que y és pujat ab foch, e encara no sabem quina cosa és mort e 

som reservats a vida fins a l’adveniment de Antichrist, per ço que·ns combatam86 ab ell 300 

e que per [CXXIIIa] ell muyram. Aprés tres dies e mig nosaltres nos ne pujarem en los 

núvols”. E, com açò hac dit, encontinent sobrevench altre baró, qui portà en los seus 

muscles lo senyal de la creu. E demanaren-li qui era e87 aquest los dix: “Yo fuy ladre, e 

fuy crucificat en creu, e confessí Jesuchrist ésser creador e adorí’l, dient: ‘Sies 

membrant, Senyor, de mi quant vendràs en lo teu regne’. Per què Jesuchrist me dix: 305 

‘Verament huy seràs ab mi en paradís’.d E donà’m aquest senyal de la creu e dix-me 

que me’n vingués en paradís e ‘si l’àngel no’t lexa entrar, mostra-li lo senyal de la creu 

                                                 
a Mt 26, 38; Mc 14, 34. 
b Sal 24, 7. 
c Sal 107, 16. 
d Lc 23, 42-43. 
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e digues-li: Jesuchrist, qui és stat crucificat, m’à ací tramés’. E, com yo açò digués, 

l’àngel m’obrí encontinén88 e ha·m posat en la dreta part de paradís”». E, com açò 

hagués dit, en Carinci e en Leuci89 súbitament foren trasfigurats90 e no·ls véu hom més.  310 

Sanct Gregori, e sanct Agustí91 segons algús92 libres, parlaren d’aquesta manera: 

«Axí, de continent, la veu perdurable dels inferns, com Jesuchrist hi fonch devallat, 

resplandí. E los porters malvats entre si callaren, per paor murmurant, dient: “Qui és 

aquest tant terrible per sa resplandor? Qui és tant resplandent? Negun temps no y 

tramés tal home lo món en aquesta nostra caverna. Aquest robador és e no és gens 315 

nostre deutor, ans és trencador e destroïdor; e no és peccador, abans és nostre 

captivador. Lo jutge veem, qui·ns ve a combatre, per ço que·n tragué aquestes 

ànimes”».  

                                                 
1 qui: que I2 

2 enfre: dins I2 

3 resurrectió: resurreccio I2 
4 fonch: fonc I2 

5 VII: set I2 
6 IIII: quarta I2 
7 e no u sperà fins a la general resurrectió: om. I2 
8 V: quinta I2 
9 VI: sisena I2 
10 com: apres que jesu christ I2 
11 quantes vegades apparegué: quantes foren les seues apparicions I2 
12 III dies e III nits: tres dies e tres nits I2 
13 Agustí: augusti I2 
14 darrera: darrea I1 derrera I2 
15 III: tres I2 
16 de les nits: e de les nits I1 I2 
17 que: de I2 
18 III: tres I2 
19 III: terça I2 
20 III: tres I2 
21 mort: mor I1 
22 remedor: remediador I2 
23 sanct: sant I2 
24 III: tres I2 
25 sanct: sant I2 
26 Galilea: Galilea vol aytant dir I1 I2. Error de còpia per addició ja que es repeteix darrere del mot «Galilea» 
les mateixes paraules («vol aytant dir») que apareixen un poc abans darrere d’aquest mateix topònim. 
27 pres: ell pres I2 
28 el: lo I2 
29 la: la la I1 
30 seu: om. I2 
31 veus: vegades I2 
32 la casa on ell dormia: la cadira on ell se era adormit I2 (subito domus in qua erat LA 52, 63) 
33 exien  serpents de la fornal: exien de aquella fornal serpents molt horribles I2 
34 que: qui I2 
35 estés: testes I1 stes I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanct: sant I2 
38 havem: haven I2 
39 tard: tart I2 



 341

                                                                                                                                               
40 speració: sperança I2 
41 En: Cn I1 
42 quart: ·iiii· I2 
43 sanct: sant I2 
44 premícia: primicia I2 
45 la nostra resurrectió de la ànima en present e del cors en temps esdevenidor: la nostra resurrectio del cors e de la 

anima en present e del cors en temps esdevenidor I1 I2. Malgrat que els dos incunbales donen aquesta lectura, la 
traducció no és correspon amb el text llatí (resurrectio Christi est causa efficiens resurrectionis et anime in 

presenti et corporis in futuro LA 52, 100) i, tal com està redactada la cita no té sentit, ja que el cos no pot 
resuscitar fins al Judici Final, a excepció de Crist i de la Mare de Déu. 
46 sancta: santa I2 
47 sanct: sant I2 
48 sancta: santa I2 
49 setén: sete I2 
50 fonch: fonc I2 
51 novén: novem I1 
52 falliment: defalliment I2 
53 hac: hagué I2 
54 sanct: sant I2 
55 sanct: sant I2 
56 sanct: sant I2 
57 IIII: quarta I2 
58 vent: ven I2 
59 sanct: sant I2 
60 sant: sanct I2 

61 VIIII: ·ix· I2 
62 sant: sanct I2 
63 entenem: entenen I1 
64 misericordiosos: misericordios I1 
65 és: est I2 
66 sant: sanct I2 
67 de: om. I2 
68 Vèrgens: verges I2 
69 Agustí: augusti I2 
70 recompta: racompta I2 
71 Agustí: augusti I2 
72 sotsmés: sotmes I2 
73 jamay: per jamay I2 
74 remedor: redemptor I2 
75 sant Agustí: sanct augustí I2 
76 e: e davant I2 
77 de continent: tantotst I2 
78 Seth: sech I1 
79 aguada: aguda I2 
80 portarem-lo: portaren lo I2 (portarē lo I1) 
81 axí Jesucrist: om. I2 
82 sancts: sants I2 
83 E: e axí I2 
84 sancts: sants I2 
85 Helyes: Helyas I2 
86 combatam: cambatem I2 
87 e: om. I2 
88encontinén: encontinent I2 
89 en Carinci e en Leuci: carinci e leuci I2 
90 trasfigurats: transfigurats I2 
91 Agust: Augusti I2 
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92 algús: alguns I2 
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[LIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT SEGONa 

Segon vol tant dir com ‘se condens’, ço és, que per honestat de bones costumes se 

componia; o Se[CXXIIIb]gon vol aytant dir com ‘secundans’, ço és, donant e stant 

obedient tempradament als manaments de Déu; o Segon vol aytant dir com ‘secum 

dux’, ço és, axí com hom qui hi ha ab si guiador. Fonch ell verament guiador de si 5 

mateix per ço com hagué gran raó de bon seny, lo seu seny aportà e aplegà a tota bona 

obra. O Segon és dit per sguardament del primer. Dues vides són per anar a vida 

perdurable: la primera és per plor de penitència e la segona és per martyri. E aquest 

màrtyr preciós, no tan solament anà per la primera via, ans ho féu per la segona. 

LA VIDA DE SANCT SEGON 10 

egon1 fonch molt noble cavaller e molt noble servidor de Jesuchrist e fonch màrtyr 

de Déu gloriós. En la ciutat de Astenb fonch coronat per martyri, la presència del 

qual ennobleix la ciutat e s’alegra del seu gloriós cors axí com de patró. Lo qual baró 

fonch convertit per sanct Caloceri, qui era tengut pres per en Sambrici, qui era pretor 

de la dita ciutat de Asten. [CXXIIIc] On, com sanct Marcià fos tengut pres en la ciutat de 15 

Terdonac dins en un carçre, en Sambrici volch allà anar per ço que·l fes sacrificar a les 

ýdoles, per què en Segon, qui era cavaller, anà ab ell per solàs e que vees sanct Marcià. 

E, com foren fora la ciutat de Asten, una coloma anà allà sobre sanct Segon e posà’s 

sobre lo seu cap, al qual dix en Sambrici: «Veges, Segon, com te amen los nostres Déus! 

Vet que ocells te trameten del cel per visitar». E, com ells fossen venguts al riu qui és 20 

dit Tanàgrum,d sanct Segon veú l’àngel de Déu sobre l’aygua anant e dix-li: «O, Segon, 

hajes fe e, axí, tu iràs sobre los cultivadors de les ýdoles!». Al qual dix en Sambrici: 

«Frare, Segon, yo oig los déus qui parlen ab tu». E sanct Segon dix-li: «Anem al desig 

del nostre cor». E, com ells fossen venguts a un riu qui ha nom Burinam,e l’àngel altra 

vegada li apparech e dix-li: «O, Segon! Creus en Déu o duptes?». E sanct Segon li 25 

respòs: «Yo crech la veritat de la passió de Jesuchrist». Per què en Sambrici li dix: 

«Quina cosa és açò que yo oig?». E, com ells entrassen en la ciutat de Terdona, en 

Marcià, per manament de l’àngel, exí del carçre e apparech a sanct Segon, a ell dient: 

«Entra, Segon, en la via de veritat e ves per ço que rebes la victòria de la fe». E en 

Sambrici dix-li: «Qui és aquest que ab nós com a somiant parla?». E sanct Segon dix-li: 30 

«A tu és somni, mas a mi és veritat e amonestament».  

                                                 
a Data de celebració: 30 de març. Sant Segon fou martiritzat el 119, patró d’Asti. Maggioni indica: «Il culto 

di san Secondo ha una diffusione localizzata nell’Italia settentrionale e la sua presenza nella Legenda aurea è 

una delle poche tracce che legano il leggendario di Iacopo da Varazze a un contesto storico e geografico 

ben preciso. Si tratterebbe infatti di una prova indiretta della nomina di Iacopo a priore del convento di 

Asti nel 1266» (2007: 1538). Es representa com un jove noble amb la palma del martiri. 
b Asti, població del Piemont, Itàlia. 
c Tortona, població del Piemont, Itàlia. 
d Tanaro, afluent del Po. 
e Bormida, afluent del Tanaro. 

S 
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Aprés, sanct Segon se n’anà a Milà e en Faustí e en Jovitha,2 qui staven presos en 

un carçre, foren trets defora per l’àngel de Déu e per ells sanct Segon fonch batejat e, 

soptosament, vench una coloma sobre ell del cel, la qual aportà lo cors e la sanch de 

Jesú, e donà’n a Faustí e a Jovitha,3 de què combregà sant [CXXIIId] Segon, e l’aportaren 35 

a Marcià.a On, com en Segon se’n tornàs per ço com ja era de nit e fos vengut a la riba 

del riu, l’àngel de Déu li pres lo fre del cavall e, damunt del riu, ell passà e·l portà al 

carçre on era sanct Marcià. E, lavors, donà-li lo cors de Jesuchrist e ell rebé’l 

benignament e dix: «Aquest és lo cors del meu Senyor e vol que yo sia ab ell en la sua 

glòria». E, lavors, sanct Segon exí del carçre per manament de l’àngel. Enaprés, sanct 40 

Marcià fonch condemnat a mort e fonch soterrat per sanct Segon.  

E, com en Sambrici ho oí dir, ell lo féu venir a si e dix-li: «En ço que yo veig, tu es 

chrestià». E sanct Segon respòs: «Verament yo só chrestià». E en Sambrici respòs: 

«Mala mort desiges». E sanct Segon li dix: «Sàpies que a tu és deguda». E, com ell no 

volgués sacrificar a les ýdoles, en Sambrici lo féu despullar, encontinent l’àngel li 45 

aportà una vestidura. E, lavors, en Sambrici lo féu penjar en lo turment tant que los 

braços tingué deslogats. E, com Jesuchrist l’agués tantost guarit, féu-lo entrar en carçre 

e aquí vench-li l’àngel de Déu, qui li dix: «Leva sus, Segon, e segueix-me e portar-t’é al 

teu creador». E l’àngel portà’l fins a la ciutat d’Asten e posà’l en la guarda, là on stava 

en Caloceri.b E, com sanct Segon véu lo seu creador, ell se lançà als seus peus, per què li 50 

dix lo salvador: «No hajes temor, Segon, car yo só ton Senyor e ton Déu, qui·t 

desliuraré de tots mals». E, com l’agué beneÿt, ell se’n pujà al cel. E en Sambrici tramés 

al carçre, que trobaren tancat, e no y trobaren sanct Segon. Per què en Sambrici anà a la 

ciutat de Asten per punir en Caloceri, lo qual se féu davant si venir. E digueren-li que 

sanct Segon era ab en Caloceri e féu-los venir e dix: [CXXIIIIa] «Per ço com los nostres 55 

déus menyspreau, vull que abdosos muyrau». E en Sambrici féu fondre rasina e 

pegunta e féu-ho lançar sobre los seus caps e en la boca. E los sancts barons bevien-ho 

axí com a bona mel e dehien ab clara veu: «O, quant dolçes són a les nostres galtes les 

tues paraules Senyor!». E, lavors, en Sambrici manà que sanct Segon fos portat a 

degollar en la ciutat de Asten e en Caloceri fos lançat en l’aygua de Albigano.c E, com 60 

sanct Segon fos degollat, los àngels de Déu se’n portaren lo seu cors e, ab moltes laors, 

ells lo soterraren. Sofferí passió en lo terç dia de les kalendes de abrill. 

                                                 
1 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
2 Jovitha: jonitha I1 

3 Jovitha: jonitha I1 

                                                 
a Traducció deficient: «Dedit autem Faustinus corpus et sanguinem domini Secundo ut ad Marcianum 

deferret» (LA 53, 31); és a dir: ‘Faustí donà el cos i la sang de Crist a Segon perquè la portara a Marcià’. 
b «ubi erat Calocerus et Saluator cum eo posuit» (LA 53, 48), és a dir, amb Crist, sense el qual no s’entén el 

que passa a continuació. 
c Albenga, població de la Ligúria, Itàlia. 
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[LV] LA VIDA DE SANCTA1 MARIA EGIPCIACAa 

aria Egipciaca era appellada Peccadora e féu en l’ermitatge vida molt streta 

XLVII anys. 

Era un abat, qui era appellat Zozimas, qui passà dallà flum Jordà e anà-sse’n 

en un hermitatge molt gran per veure si trobaria aquí algun sanct pare. E, com ell anàs 5 

per lo bosch, trobà sancta Maria Egi[CXXIIIIb]pciaca, qui anava per lo desert tota nua, e 

fonch-li semblant que fos home com la véu nua e negra per lo cremament del sol. E, 

encontinent, ella fugí e Zozimas la encalçà fortment. Aprés, ella se girà e dix-li: «O, 

home sanct! Per què m’encalçes? Car bé veus que yo no puch girar la mia cara envers la 

tua per ço com yo só dona nua sens cubertura. Mas, prech-te que·m dóns lo teu mantell 10 

ab què·m cobra e que, sens vergonya, jo·t2 puga veure». E, com ell la oí parlar, fonch 

molt spantat e donà-li lo seu mantell. E, tantost, ella·s lançà en terra e pregà’l que la 

beneís dient: «Pare sant,3 la tua benedictió m’és mester per ço com tu es ordenat en 

dignitat de prevere». On, com ell la oís parlar e li dix lo seu ésser, fonch molt 

maravellat e dix: «Beneÿt sia Déu, remedor de les nostres ànimes!». On, com ella, ab les 15 

mans steses, pregàs, ell véu ella levar sobre terra un colze en alt en l’ayre. E, lavors, 

levà’s l’abat e començà a duptar pensant que fos spirit angelical, per què li dix: «A tu, 

senyor abat, honra Déu, que yo fembra peccadora só, com tu hajes pensat que yo sia 

àngel de Déu?».  

E, lavors, Zozimas la conjurà per Déu nostre Senyor que li digués la sua condició 20 

ne com era aquí. E ella dix: «Perdona’m, pare sanct,4 e no vulles que·t diga la mia 

condició, car, si yo t’o comptava, tu fugires de mi axí com de serpent, les tues orelles 

menysprearien les mies paraules e l’ayre se n’ensutzaria per la mia gran legesa». Mas, 

com ell la conjuràs, ella li dix: «Yo, pare, fuy nada en Egypte e, com fuy en edat de XII 

anys, yo venguí en Alexandria e aquí yo stiguí XVII anys peccant de mon cors 25 

públicament, enaxí que a negú hom no vedí. On, com molts hòmens venguessen en 

Hierusalem per la creu ado[CXXIIIIc]rar, yo preguí los marines que·m portassen en la 

nau. E, com ells me demanassen nòlit, yo·ls diguí que res no havia, sinó lo meu cors 

solament, e que aquell rebessen per nòlit e, axí, se serviren del meu cors en paga del 

nòlit. E, com yo fuy en Hierusalem e volgués la creu adorar ab los altres, soptosament 30 

yo fuy luny lançada invisiblament, axí que dins no poguí entrar. Axí que altra vegada e 

altra yo ho assagí e, soptosament, era luny lançada e los altres entraven dins, per què 

yo pensí que per los meus peccats me venia e ferí los meus pits ab les mies mans, 

plorant molt amargosament e sospirant. E, axí com yo guardí aquí, yo viu la ymage de 

Sancta Maria, la qual yo preguí humilment que m’impetràs de mos peccats gràcia e 35 

perdó ab Jesucrist e que yo pogués entrar en la església adorar la creu, e prometí a Déu 

que yo, enaprés, viuria castament. On, com yo adoràs la verge Maria, aní a la porta de 

                                                 
a Data de celebració: 2 d’abril a Occident. Santa Maria Egpciana (ca. 345-421) es representa com a penitent, 

amb poca roba, i té el crucifix o els pans amb què s’alimentava com a atributs. 

M 



 346

la sglésia e, sens empatxament, entrí dins e humilment adorí la creu. E un home 

donà’m tres diners, dels quals comprí tres pans. E, tantost, yo oí una veu qui dix: “Si tu 

passes flum Jordà, salva seràs”. Per què yo venguí en aquest desert, on he stat XLVII 40 

anys que may hic he vist hom, sinó ara a tu. E aquells tres pans que yo me n’aportí 

tornaren durs com a pedra e duraren-me XVII anys; e los meus vestiments són podrits 

lonch temps ha. E, per XVII anys, yo sostenguí carnals temptacions, de què fuy molt 

trista, mas, per la gràcia de Déu, tantost les vencí totes. E, axí, totes les mies obres t’é 

comptades, per què·t prech que prechs Déu per mi». 45 

E, lavors, lo sanct home se lançà en terra e beneí Déu. Enaprés, ella lo pregà que 

en lo dia del Dijous de la Cena que li aportàs lo cors preciós de Jesu[CXXIIIId]crist a la 

riba del riu e rebria’l. E, com ho hac5 fet, ell véu la sancta dona dellà del riu e féu sobre 

l’aygua lo senyal de la creu e, peus exuts, ella vench al sanct baró, que·n fonch 

maravellat e lançà’s als seus peus. E ella dix: «No fasses,a que lo cors de Jesucrist portes 50 

ab tu, qui resplandeix per la sua gran dignitat. E prech-te que en aquest mateix any qui 

ve, en tal dia com huy és, que torns a mi». E, aprés, ella beneí l’aygua ab lo senyal de la 

creu e passà damunt tot desliurament e tornà-sse’n en l’ermitatge e l’abat se’n tornà al 

seu monestir. E, al cap de l’any, ell tornà en aquell loch e trobà la sancta dona morta, 

per què l’abat plorà fortment e no la volgué tocar, e dix: «Yo volria la sancta dona 55 

soterrar, mas dupte que no li desplagués». E ell, pensant, véu letres en terra scrites qui 

dehien: «Zozimas, soterra lo cors de Maria e red aquell a la terra e prega per ella nostre 

Senyor». En lo6 qual manament l’abat conech que, com ella se’n fonch tornada e hac 

rebut nostre Senyor, que finí la sua vida e que àngels l’aguessen aquí portada. E, com 

l’abat li volgués fer lo vas, ell véu venir un leó suaument, qui stigué de prop la dona, e 60 

l’abat dix al leó: «Aquesta dona sancta mana lo seu cors soterrar e, lavors, comença a 

cavar ab les arpes». E feren molt convinent vas e soterraren-la molt diligentment. E lo 

leó, axí com anyell, se n’anà simplament e l’abat se’n tornà en son monestir Déus7 loant 

benignament. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 

2 jo·t: yot I2 
3 sant: sanct I2 
4 sanct: sant I2 
5 hac: hague I2 
6 lo: la I1 
7 Déus: deu I2 

                                                 
a ‘No et llances als meus peus’. 



 

 347

[LVI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT AMBRÒSa 

Ambròs és dit de ambra, que és spècia ben odorant e preciosa, e, axí, ell stech1 molt 

preciós en la Sglésia de Déu e, en dits e fets, molt [CXXVa] fortment odorà. O és dit 

Ambròs2 de ambra e syos, que és ‘déus’,3 quasi ‘ambra de Déus’, car Déus,4 axí com per 

ambra, en tots lochs dóna bona odor, car fonch bona odor de Christ e és en tot loch. O 5 

és dit Ambròs de ambor, qui és ‘pare de lum’, e syor, que és ‘petit’, ço és, quasi ‘pare de 

molts fills’: per special generació fonch ell luminós en exposició de la sancta Scriptura e 

fonch ell poch en la humil conversació.5 E axí és dit en lo libre qui és nomenat Glosari: 

«Ambròs és odor o sabor celestial e menjar dels àngels; e Ambròs vol aytant dir com 

‘bresca celestial’». E, per dolça exposició de les sanctes Scriptures, féu6 menjar angelical 10 

per lo usament gloriós. E scrigué la sua vida en Paulí, bisbe de Noles, e tramés-la a 

sanct Agustí. 

LA VIDA DE SANCT7 AMBRÒS 

mbròs fonch fill de n’Ambrosi, qui fonch pretor de Roma. E, com dormís en lo 

breçol, en lo palau del pretor, un exam de abelles vench sobre ell soptosament e 15 

cobriren-li la cara e ompliren-li la sua boca, axí que sembla[CXXVb]va que se 

n’entrassen en lo ventre. E, puys, levaren-se volant en tan gran altura que hom no les 

pogué veure, [de]8 que lo pare ne fonch molt spantat e dix: «Si aquest infant viu, hom 

serà de gran mèrit».  

Enaprés, com él cresqués veent la mare e la sor, qui era sancta verge, que besaven 20 

la mà als preveres, e ell, jugant, la sua mà dreta offerí a la sor dient a ella que a9 fer li 

convenia que la li besàs, mas la sancta verge, axí com a infant crexent, la li lançà luny 

<e>10 no sabent què feya. 

Fonch a letres mes per apendre a Roma. Axí com les coses del pretor molt 

sàviament tractàs, ell fonch tramés per l’emperador Valenciàb per regir la província de 25 

Ligúria e de Emília. On, com ell vengués a Milà, lo bisbe fonch mort e lo poble de Milà 

s’ajustà per ço que Déu los donàs bisbe. Mas, com fos entre los arrians e los cathòlichs 

gran discòrida de elegir bisbe, sanct11 Ambròs se’n vench a ells per partir la lur 

contenció e una veu de un infant cridà dient: «Ambròs sia bisbe!». A la qual veu 

consentiren tots ensemps e cridaren Ambròs bisbe. E, quant ell ho conech, per ço que 30 

departís les lurs terres,12 ell exí de la sglésia e pujà-sse’n alt en la cadira del Senyor e, 

                                                 
a Data de celebració: 4 d’abril. Sant Ambròs (339-397) fou bisbe de Milà per aclamació popular des del 374, 
tingué una activitat politicoreligiosa molt important en contra de la difusió de l’arianisme. És considerat, 
junrtament amb sant Agustí, sant Gregori i sant Jeroni, un dels quatre grans pares de l’Església d’Occident. 
Es representa amb un rusc d’abelles o amb un flagell per la seua lluita contra l’heretgia. 
b Valentinià I, emperador romà del 364 al 375. 

A 
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contra la sua costuma, ell manà fer turments als hòmens.a E, com allò vees lo poble, 

cridant dix: «Lo teu peccat sia sobre nosaltres!».b E, axí, fonch torbat e anà-sse’n a la sua 

casa e volch oir philosophia. Enaprés, ell féu entrar davant si dones per ço que lo poble, 

qui u veuria, se lunyàs de la sua electió e, com açò no li valgués, abans lo poble cridà: 35 

«Lo teu peccat sia sobre nosaltres!». Ell fugí a hora de mijanit e, com ell se’n pensàs de 

anar a Ticinum,c lo matí, a la porta de Milà qui és appellada Romana, se trobà. E, com 

fos aquí guar[CXXVc]dat per lo poble, ells trameteren una letra a l’emperador en13 

Valencià, qui la rebé ab molt fran goig per ço com lo seu jutge era elegit en14 bisbe. E 

alegrà’s molt lo pretor per ço com la sua paraula era complida en ell, car ell li dix, com 40 

l’emperador li donà lo manament: «Ves e fes axí com a jutge e com a bisbe». E, mentre 

que·l poble pensava del seu fet, ell se amagà e, com ells lo trobassen e no fos batejat, 

ells lo batejaren e, en lo VIII dia, ells lo posaren en la cadira bisbal.15 E, com aprés IIII 

anys ell a Roma se n’anàs e la sua sor li besà la mà, sotsrient dix: «Vet que axí com yo·t 

diguí que tu besaries la mia mà de prevere». 45 

E, com ell anàs a una ciutat per ordenar un bisbe, a la sua electió contrastà na16 

Justiana emperatriu e los altres heretges volien que algun de lur secta fos bisbe. E una 

verge dels heretges pres sanct17 Ambròs per lo seu vestiment per ço com lo volia tirar al 

palau de les fembres e, aprés, per ells batut, que fos lançat de la sglésia, a la qual sanct 

Ambròs dix: «Jatsia açò que no sia digne de tan gran bisbalia,18 emperò a tu no cové 50 

que toques negun prevere, per què·t deuries tembre molt del juý de Déu e que no·t 

vengués19 mal». Lo qual dit ell confirmà e, d’aquí exint, lo sendemà ella fonch morta, 

de la qual cosa foren tots spantats. 

Aprés, se n’anà a Milà e aquí trobà moltes spies de la emperatriu20 e tot lo poble 

que féu scomoure contra ell. On, com lo volguessen exellar de la ciutat, un de aquells 55 

fonch tant scomogut que prop de la sglésia logà una casa per ço que li fes mal. E 

l’emperatriu procurà que fos exellat e, per lo juý de Déu, en aquell dia cuydà ésser 

robat e [en]21 una carreta fonch en exil portat,d al qual, emperò, sanct Ambròs, retent bé 

per mal, li donava tot lo que [CXXVd] havia mester.  

                                                 
a Traducció deficient: «Quo ille cognito, ut eos a se terroribus remoueret, ecclesiam exiens tribunal 
conscendit et contra consuetudinem suam tormenta personis adhiberi iussit» (LA 55, 20). És a dir: ‘Quan 
ell ho sabé, per espantar-los, isqué de l’església i es dirigí al tribunal i, contra el seu costum, ordenà 
torturar els reus’. 
b Mt 27, 25. 
c Pavia, pres directament del llatí. 
d Traducció deficient: «Cum ergo multi eum in exilium pellere niterentur, unus eorum ceteris infelicior in 
tantum furorem excitatus est ut iuxta ecclesiam domum sibi locaret ac in ea quadrigam paratam haberet, 
quo procurante Iustina facilius raptum ad exilium deportaret. Sed dei iudicio ipso die quo se eum rapere 
arbitrabatur, in eadem quadriga de eadem domo in exilium pulsus est» (LA 55, 40-41). És a dir: ‘Molts 
després tractaren de dur-lo a l’exili, però un d’ells, més miserable que els altres, arribà a la bogeria de 
llogar una casa prop de l’església, on tenia preparat un carro amb el qual, seguint les directrius de Justina, 
el segrestaria més fàcilment i el portaria a l’exili. Però la voluntat de Déu fou que, el mateix dia en què 
l’home havia decidit segrestar-lo, fou enviat a l’exili en el mateix carro’. 
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Ell, primerament, instituí lo cant e l’offici en la sglésia de Milà ésser celebrat. Eren 60 

en aquell temps en la ciutat de Milà molts hòmens endimoniats e cridaven que eren 

turmentats per sanct22 Ambròs. E na23 Justina ab molts d’altres dels heretges digueren 

que diguessen que ells eren congoxats24 per diables. E, soptosament, un d’aquells fonch 

pres per lo dimoni, cridant e dient: «Yo volria que axí fossen turmentats com yo só25 

tots aquels qui no creen en sanct26 Ambròs». Lavors, ells foren confusos e lançaren 65 

aquell hom27 en una claveguera e aquí morí. 

Era un hom28 heretge qui era gran disputador e, ab dur cor, que no·s volia 

convertir a la fe cathòlica. E, com ves sanct Ambròs prehicar, ell véu un àngel a les sues 

orelles que li parlava les paraules que dehia al poble e, tantost aquell29 començà la fe a 

defendre.  70 

Un encantador se fahia venir dimonis e tremetia’ls per fer mal a sanct30 Ambròs, 

mas los dimonis se’n tornaren, que no li pogueren fer mal ne’s podien acostar a les 

portes de la sua casa per ço com era guarnida de molt gran foch e, axí, havien paor que 

no fossen més cremats. E, com lo dit encantador cridàs que era turmentat per sant 

Ambròs, ell morí mesquinament.  75 

E, axí com sanct Ambròs entrà en Milà, si y havia31 un home endimoniat e lo 

dimoni jaquí aquell e entrà en32 altre hom. E, com ell fos demanat de allò, lo dimoni 

respòs que havia temut sanct Ambròs. 

Era un hom33 qui una nit vench là on era sant Ambròs que·l34 matàs ab coltell per 

diners que habia rebuts35 de na36 Justina. E, axí com lo volgué ferir, encontinent li secà 80 

la mà. 

Fonch un hom37 pres per lo dimoni e començà a cridar que per sant Ambròs era 

turmentat. E sanct38 [CXXVIa] Ambròs li dix: «O, dimoni, calla, que no·t turmenta 

Ambròs, mas la tua enveja per ço com tu veus pujar a hom allà on39 tu cayguist 

lejament!». E, de continent,40 callà. 85 

Una vegada, axí com sanct41 Ambròs anava per una ciutat, un hom42 fonch caygut 

en terra e jahia de subines e un altre, qui ho vehia, reya-se’n. E sanct43 Ambròs dix-li: 

«Tu qui stàs de peus, guarda’t que no caygues». E, de continent, caygué per l’escarn 

que·s treya44 de l’altre, del que·s dolgué. 

Sanct Ambròs vench en lo palau d’en Macedo, qui era maestre dels officials, per 90 

ço que·l pregàs per un home. E, com ell trobàs les portes tancades e no y pogués entrar, 

ell dix: «Tu vendràs a la sglésia e staran45 les portes ubertes e no y poràs entrar». E, 

passat lonch temps, en46 Macedó, per temor de l’enemich, fugia anant a la sglésia e véu 

les portes ubertes e no y pogué entrar. 

Fonch de tan gran abstinència sanct47 Ambròs que tots dies dejunava, sinó lo 95 

diumenge e les grans festes. E era tan larch en donar que tot quant havia donava a les 

sglésies e als pobres. E era de tan gran compassió que per los mals dels altres plorava 
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tant fort que·ls altres fahia48 plorar. Era de49 tan gran humilitat e treballós50 que los 

libres que dictava scrivia ab les sues mans, si donchs no51 era malalt. E era de tan gran 

pietat que, com li comptaven la mort de algun capellà, fortment plorava e, si hom li 100 

demanàs per què plorava per los sancts52 barons qui eren morts, ell dehia:53 «No penseu 

que plor per ço com se’n van, mas perquè se’n van abans de mi, per ço com atart 

trobarà hom qui tan bo sia al seu offici». Era54 de tan gran fermetat e fortalesa que·ls 

vicis dels emperadors reprenia e·ls ne castigava.  

E, com un home hagués fet55 algun malefici, aquell fonch de pre[CXXVIb]sent a ell 105 

portat e sanct56 Ambròs li dix: «Cové que sies liurat al diable per ço que sies turmentat 

en carn, per ço que no goses aytals coses fer». E en aquestes paraules lo diable li entrà 

al cors. 

Una vegada, axí com sanct Ambròs anava a Roma, ell albergà en una vila de 

Túciaa ab un home molt rich e demanà-li molt diligentment dels seus affers. E aquell li 110 

respòs: «Sàpies, senyor, que el meu stament totstemps57 fonch gloriós e benaventurat e 

vet que só molt rich e he molts servents e molta companya e molts fills e néts. E haguí 

totstemps58 ço que yo volguí e en negun temps no sostenguí contrari de què yo fos 

trist». E, com açò hac oït59 sanct Ambròs, fonch molt maravellat e dix als de la sua 

companyia: «Levau sus, anem tost e fugiam, que no y és nostre Senyor en aquest loch. 115 

Cuytau-vos tost,60 fills, per tal que la divinal venjança no us hic61 sobreprenga per los 

peccats de aquests». E, com ells fugissen, soptosament la terra se obrí e la casa se 

n’entrà ab tots aquells que62 y eren ab lo rich hom. E, com sanct63 Ambròs ho sabé, dix: 

«Veus, frares, com Déu misericordiosament perdona com deçà nos dóna alguns treballs 

e, puys,64 com cruelment se ha ab l’ome a qui dóna bastament de béns». Diu-se que en 120 

aquell loch ha molt gran clot pregon qui·s mostra per testimoni encara huy d’aquest fet. 

On, com sanct65 Ambròs ves créxer lo peccat de avarícia en tots los hòmens, 

majorment en aquells qui eren en senyoria ben66 stablits, dels quals totes coses se 

veneren per preu, e en aquells qui eren en dignitats posats67 regnava molt fortment, per 

què ell pregà Déu que de aquell peccat fos guardat. E, com ell ho obtengués, ell se 125 

alegrà molt e dix als frares que fins a la Resurrectió de Jesucrist [CXXVIc] seria ab ells. E, 

abans pochs dies que·s metés al lit, com ell hagués dictat lo XLIIII psalm,b lo seu notari 

soptosament véu que en manera de un scut breu fonch cubert lo seu capc e, poch a 

poch, se n’entrà en ell axí com hom entra en casa e la sua cara fonch feta blancha com a 

neu, mas tornà en sa color. E, en aquell dia, ell féu fi de scriure e de dictar, axí que no 130 

pogué complir lo psalm. E, aprés pochs dies, ell fonch malalt,68 on, com lo compte de 

Lombardia fos a Milà e appellàs los grans hòmens, ell dix que, si tan gran home se 

partia d’ells, gran perill seria de Lombardia, per què pregaren lo sanct69 baró que 

                                                 
a Túscia, territori que correspon al Laci septentrional, Itàlia. 
b Es refereix al comentari al salm 44, que quedà realment incomplet. 
c «in modum scuti breuis ignis caput eius cooperuit atque paulatim per os eius tamquam in domum 
habitator intrauit» (LA 55, 90); és a dir, ‘un foc en forma d’escut el cobrí i entrà per la seua boca’. 
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impetràs ab Déu que més visqués. E, com ell ho hac oït,70 ell los respòs: «No he yo axí 

viscut que haja vergonya de viure ne tem morir com yo haja71 bon Senyor». 135 

En aquell temps, quatre diaques seus se ajustaren e tractaren en si qui seria, aprés 

la mort d’él, bo per bisbe. E, com lo lit de sanct Ambròs fos luny, ells oïren nomenar 

molt baix en Simplici e, altra vegada, ell cridà: «Vell és, mas bo és». E, com ells ho 

oïren, foren spantats e fugiren e, aprés la mort d’ell, [no] volgueren-ne altre elegir. 72  

Honrat, qui era bisbe de Vercell,a qui sperava lo eximent73b de sanct Ambròs, oí74 140 

cridar: «Leva prest per ço com75 ara tens a partir!». Per què se n’anà a Milà e donà lo 

cors76 de Jesucrist a ell.c E, 77 enaprés, ell stés les mans en manera de creu e reté l’espirit 

entre les paraules de les78 oracions. E, com en la nit de Pasca lo seu cors fos portat en la 

sglésia, molts infants batejats lo veren seure en una cadira he u dehien a sos parents he 

u mostraven ab lo dit. E alguns narraren que veren una stela sobre lo seu cap. 145 

Un prevere fonch convidat ab d’altres e començà maldir de sanct Ambròs, per 

què li vench gran plaga e [CXXVId] fonch portat en un lit en què morí. En la ciutat de 

Cartaynad foren III bisbes en un convit qui dehien de sanct Ambròs mal e fonch-los dit 

ço que esdevench al prevere qui·n dehia mal. E, com un dels bisbes ho menyspreàs, 

tant fortment fonch ferit e tant cuytadament que morí. 150 

És notadora cosa que sanct79 Ambròs és loador en moltes coses. Primerament, 

en80 franquesa per ço que dehia que tot ço que ell tenia era dels pobres. Per què·s 

recompta de si mateix que ell respòs a l’emperador aytals81 paraules en lo Decret,e en la 

XXIII causa, en la VIII82 qüestió: «Si a mi demanes ço que meu és, yo no m’ho retendria 

per ço que ço del meu dels pobres és». 155 

És loador de mundícia e de puritat, car ell fonch verge. Per què diu sanct 

Hierònim que ell dehia: «Virginitat no tan solament la portam, ans la servam». 

És loador en fermetat de fe. On dix, com l’emperador li demanava la sglésia, e és 

en aquell capítol: «Primerament, l’ànima se aparte de mi abans83 que la fe». 

És loador en ço que hac voluntat de martyri. Per què·s lig en la sua epístola de la 160 

sglésia no liuradoraf que·l prebost de Valençàg manà a sanct84 Ambròs dient: «Tu 

menysprees Valençà, per què yo·t levaré lo cap». Per què sanct Ambròs dix: «Déus85 

vulla que tu fasses ço que dius e que tots los mals que vols fer a la Sglésia façes a mi e 

que begues la mia sanch per la tua set». 

                                                 
a Vercelli, població del Piemont, Itàlia. 
b ‘La mort o traspàs’. 
c ‘A sant Ambròs’. 
d Cartago, població antiga situada prop de la Tunis actual. 
e Es refereix al Decret de Gracià, col·lecció de disposicions eclesiàstiques feta pel monjo Gracià a mitjans 
segle XII, que formà part del Corpus Iuris Canonici. 
f «in epistola sua de basilica non tradenda» (LA 55, 122) 
g Es refereix a l’emperador Valentinià. 
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És loador en ço que hagué gran fortalesa en oració. Per què·s lig en la Hystòria 165 

ecclesiàstica: «Sanct Ambròs no·s defenia ab les sues mans, no ab la spasa ne ab darts, 

mas ab vigílies e ab dejunis e ab oracions se defenia». 

És loador de açò que molt plorava ab III maneres de làgremes: de compassió per 

algunes culpes, per què [CXXXIaa]86 diu en87 Paulí en la legenda sua que, com algú88 li 

confessava algun greu peccat, ell se’n plorava molt greument en manera que fahia89 170 

plorar lo peccador; e havia làgremes de devoció per los perdurables desigs, per què és 

damunt dit que, com plorava per los sans, era per tal com anaven a la glòria de Déu 

abans d’ell; hagué làgremes de compunctió per les injúries dels altres, per què ell dix 

en lo Decret, en lo capítol contra los cavallers de Gosia:a «Les mies làgremes són les 

mies armes e aytals90 gurniments són de prevere, en altra manera no puch ne dech 175 

contrastar». 

És loador de constància e fermetat, la qual se mostra en tres coses. Primerament, 

en defensió de la veritat cathòlica, on és dit en lo IX libre de la Història ecclesiàstica que 

na91 Justiana, mare d’en Valencià, qui era heretge e nudridor de aquells qui 

començaren a torbar92 lo stament de la Sglésia, menaçà als preveres que·ls faria exellar 180 

si no revocaven lo consell que havien fet contra los arrians, de la qual cosa fonch ferm 

sanct93 Ambròs.  

En la segona cosa se mostrà la fermetat sua, ço és, en la guarda de la Sglésia. On, 

com l’emperador volgués levar una sglésia, sanct94 Ambròs li contrastà, segons que·s 

diu en lo Decret, e l’emperador li manà que la buydàs, si no, que·l faria matar. E sanct95 185 

Ambròs respòs-li que les coses divinals no pertanyien a l’emperador, mas pertanyien-li 

palaus, e als preveres, sglésies: «E Naboth defenia la sua vinya ab son propri96 sanch,b 

on, si aquell no liurà la sua vinya, nosaltres no devem liurar la Sglésia de Crist. Lo 

tribut deu ésser liurat a l’emperador e la Sglésia és de Déu e, assí, no·s deu dar a 

l’emperador. Mas, si vols del meu alguna cosa o camp o casa o or o argent, 190 

volenterosament lo y [CXXXIab] daré, mas lo temple de Déu yo no li puch liurar ne 

donar,97 com aquell haja98 en guarda e no per donar».  

En la terça manera se demostra la constància e fermetat sua en encalçament de tot 

vici e iniquitat. On és legit en una crònica que, com fos gran baralla en la ciutat de 

Thesalònica, alguns jutges hi foren lapidats per lo poble. E l’emperador Theodosic 195 

volch que tots los culpables fossen morts e moriren-hi quasi V M hòmens. E, com 

l’emperador vengués a Milà e volgués entrar en la sglésia e com ell fos culpable de tan 

gran crim, dix-li sanct99 Ambròs: «La conexença del peccat te leva lo poder de l’emperi, 

per què cové que raó vença lo teu poder. O, emperador, príncep de tots! Ab quins ulls 

pots tu mirar lo temple per entrar ne100 ab quins peus calcigaràs lo paÿment sanct101 ne 200 

com pots stendre la mà de la qual encara degota la sanch injusta ne ab qual presumpció 
                                                 
a Gòtia, és a dir, els gots. 
b Vid. 1Re 21 
c Teodosi I, emperador romà del 379 al 395. 
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beuràs la sanch qui102 per les tues paraules és scampada? Per què és mester que103 te’n 

vages». E l’emperador, plorant,104 tornà-sse’n a son palau. E, com molt ploràs, en 

Rufini,a qui era maestre dels cavallers, vench105 demanant-li la causa de la sua tristícia, 

per què106 li dix: «No107 sents tu los meus mals, car los temples són uberts als servents 205 

pochs e als mesquins e yo no y puch entrar». E en Rufini dix-li: «Ves, si·t vols, a 

Ambròs e que·t solva dels ligaments108 ab què t’à ligat». E l’emperador dix-li: «No faria 

res per mi n’Ambròs109 per ço com no tem l’emperial110 poder, per què res no faria que 

fos contra la ley de Déu». E en111 Rufini li dix: «Ves allà, que yo t’o acabaré». Per què 

l’emperador anà allà e en112 Rufini seguia’l aprés. E sanct Ambròs dix a Rufini: «Tu es 210 

orat, com goses ladrar contra la majestat divinal com sies culpable de tan gran crim?». 

E, [CXXXIac] com en113 Rufini lo pregàs per l’emperador, ell li dix: «Yo no vull que ell 

entre dins la sglésia, mas, si ell se penit, yo·l rebré». Per què en114 Rufini dix a 

l’emperador que anàs allà a ell demanar perdó de sos defalliments. On, com 

l’emperador volgués entrar en la sglésia, sant Ambròs lo y vedà e li dix: «Quina 215 

penitència has tu feta de tan gran peccat?». E l’emperador li dix: «Tu115 sper que la’m 

dóns». E, com l’emperador al·legàs que David havia fet adulteri e homicidi hagués 

comés,116 sanct Ambròs li dix: «E tu, qui has seguit aquell qui era, segueix aquell qui·s 

corregí». La qual cosa féu molt volenters l’emperador e volgué fer públicament 

penitència. E, com fonch reconciliat, ell entrà dins la sglésia e dins lo cor. E sanct117 220 

Ambròs li dix què y sperava e, com ell li118 digués que·l divinal ministeri, sanct Ambròs 

li dix: «O, emperador, aquest loch als preveres és assignat, hix defora e stà 

comunament ab los altres!». A les quals paraules obeí l’emperador. 

Fonch de tan gran noblesa e saviesa sanct119 Ambròs que tota la sancta120 Sglésia121 

il·luminà ab los seus libres.b  225 

La vida e passió de sanct122 Tiburci e de sanct123 Valerià en la passió de sancta124 

Cecília és trobada.c 

                                                 
1 stech: fon I2 

2 és dit Ambròs: ambros es dit I2 
3 déus: deu I2 
4 Déus: en la sglesia I2 
5 conversació: couuersació I1 

6 féu: ell feu I2 
7 SANCT: sant I2 
8 [de]: de I2 

9 a: om. I2 

10 <e>: om. I2 
11 sanct: sant I2 
12 terres: terrors I2 (terroribus LA 55, 20) 
13 en: om. I2 

14 en: in I1 I2 

                                                 
a Flavi Rufí (ca. 335-395), magister officiorum i cònsol. 
b Aquesta és l’última raó per la qual sant Ambròs «és loador». 
c Vid. capítol CLXVI. 
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15 bisbal: episcop[al] I2 
16 na: om. I2 
17 sanct: sant I2 
18 bisbalia: bisbat I2 
19 vengués: vingues I2 
20 emperatriu: empatriu I1 

21 [en]: en I2 

22 sanct: sant I2 

23 na: om. I2 
24 ells eren congoxats: eren turmentats I2 
25 com yo só: om. I2 
26 en sanct: sant I2 
27 hom: home I2 
28 hom: home I2 
29 aquell: om. I2 
30 sanct: sant I2 
31 si y havia: hauiay I2 
32 en: dins un I2 
33 hom: home I2 
34 que·l: perque lo I2 
35 rebuts: rebus I1 

36 na: om. I2 
37 hom: home I2 
38 sanct: sant I2 
39 on: de on I2 
40 de continent: encontinent I2 
41 sanct: sant I2 
42 hom: home I2 
43 sanct: sant I2 
44 treya: trahia I2 
45 staran: seran I2 
46 en: om. I2 
47 sanct: lo benauenturat sant I2 
48 fahia: fehia I2 
49 de: per lo semblant lo glorios sant ambros de I2 
50 treballós: treballs I2 
51 no: ell no I2 
52 sancts: sants I2 
53 ell dehia: sant ambros responia I2 
54 Era: Era aximateix I2 
55 fet: comes I2 
56 e sanct: sant I2 
57 totstemps: tostemps I2 

58 totstemps: tostemps I2 
59 hac oït: oi I2 
60 tost: om. I2 
61 hic: hi I2 
62 que: qui I2 
63 sanct: sant I2 
64 puys: om. I2 
65 sanct: sant I2 

66 ben: ven I1 
67 posats: constituits I2 
68 malalt: malat I1 

69 sanct: sant I2 
70 ho hac oït: hagues oit aço I2 
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71 haja: hage I2 
72 [no] volgueren-ne altre elegir: nonnisi illum post eius obitum elegerunt LA 55, 100 
73 lo eximent: la exida I2 

74 oí: e Simplici oi I2 
75 per ço com: que I2 
76 cors: precios cors I2 
77 ell e: sant ambros I2 
78 les: om. I2 
79 sanct: lo benauenturat sant I2 

80 en: sant ambros es loador en I2 
81 aytals: semblants I2 
82 VIII: huytena I2 
83 abans: om. I2 
84 sanct: sant I2 
85 Déus: deu I2 
86 Error de foliació per CXXVII. 
87 en: om. I2 
88 algú: algun I2 
89 fahia: fehia I2 
90 aytals: tals I2 
91 na: om. I2 
92 torbar: trobar I1 I2 

93 sanct: sant I2 

94 sanct: sant I2 
95 sanct: sant I2 
96 son propri: la sua propria I2 
97 liurar ne donar: donar ne liurar I2 
98 haja: hage I2 
99 sanct: sant I2 
100 ne: ni I2 
101 sanct: sant I2 
102 qui: que I2 
103 que: que encontinent I2 
104 plorant: plorant molt fortment I2 
105 vench: venc davant lemperador I2 
106 per què: e lemperador I2 
107 No: O rufini no I2 
108 ligaments: ligams I2 
109 n’Ambròs: ambros I2 
110 l’emperial: limperial I2 
111 en: om. I2 
112 en: om. I2 
113 en: om. I2 
114 en: om. I2 
115 Tu: A tu I2 
116 havia fet adulteri e homici hagués comés: hauia adulteri e homicidi comes I2 
117 sanct: sant I2 
118 li: om. I2 
119 sanct: sant I2 
120 sancta: om. I2 
121 Sglésia: sgleria I1 

122 sanct: sant I2 
123 sanct: sant I2 
124 sancta: santa I2 

 

 



 

 356

                                                                                                                                               
 

 



 

 357

[LVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 JORDIa 

Jordi2 és dit de egeos, que és ‘terra’, e orge, que és ‘colere’,3b quasi ‘colent terra’, ço és, la 

sua carn. O és dit de gerar, que vol dir ‘sacra’, e gyon, que és ‘desliurament’,c ço és, 

quasi ‘sagrat luytador’; e luytà ab lo drach e ab lo homeyer. O és dit de gerar, que és 

‘sacra’, o de gyon, que és ‘arena’, quasi ‘sagrada fonch ell arena’4 en açò que fonch5 molt 5 

fexuch per bones costumes e fonch [CXXXIad] guarnit per humilitat é·s lunyà de carnal 

voluntat. O Jordi és dit de gero, que és ‘peregrí’, e de gir, que és ‘preciosus’,  e us, que és 

‘consolador’,d car ell fonch peregrí en menyspreament6 del món e preciós en corona de 

martyri e consolador en prehicació del regne. La sua legenda és posada entre les 

scriptures no provades per ço com no fonch cert del seu martyri, car en lo kalendari 10 

d’en Beda és dit que ell sofferí passió en Pèrcia, en la ciutat de Dyàspoli, que 

primerament havia nom Liddae e és prop Jopen;f en altre loch se lig que ell sofferí 

passió sots en Dioclecià, emperador de Pèrcia, presents LXX reys sots los seu emperi. 

LA VIDA DE SANCT7 JORDI 

ordi fonch de molt noble linatge de Capadòcia. E vench una vegada en la província 15 

de Líbia, en la ciutat de Silena, prop la qual havia un stany gran on havia un drach 

qui moltes vegades lo poble contra ell armat fahia8 fugir e anava fins als murs de la 

ciutat e matava lo poble [CXXVIIIa] ab lo seu alé. E los ciutadans daven-li per força tots 

dies dues ovelles per ço que temprassen la sua furor, en altra manera ell torbava l’ayre, 

per què la gent moria. E, com ells no tinguessen bestiar, ells li donaven lurs fills.  20 

Entant que tots los fills de les gents havia menjats, una vegada la filla del rey per 

sort9 li fonch jutjada. E, lavors, lo rey, molt irat, dix al poble: «Preneu tot mon or e 

argent e la meytat de mon regne e lexau ma filla!». E lo poble respòs-li ab gran furor: 

«Oges, senyor rey, tu fahist10 aquesta ley e ara són morts tots nostres infants, e vols 

salvar la tua filla? E, si tu no serves ço que dius, nosaltres cremarem a tu e tota la tua 25 

casa». E, com lo rey ho oí, plorant fortment, dix: «O, filla mia dolça! Què faré yo de tu? 

Més amara veure les tues núpcies». E girà’s envers lo poble dient: «Prech-vos que·m 

doneu spay de VIII11 dies en los quals plor la mia filla». La qual cosa lo poble li atorgà. 

                                                 
a Data de celebració: 23 d’abril. Encara que el relat del martiri de sant Jordi es pot remuntar al segle V, 
l’episodi del drac, que es basa en la història de Perseu i Andròmeda, és prou més tardà. Cal no oblidar que 
l’hagiografia incorpora i reelabora temes de la literatura i el floklore, és una manera d’incorporar-los al 
bagatge cristià. La representació més comuna de sant Jordi és com a cavaller amb una llança lluitant contra 
el drac damunt d’un cavall. Posteriorment, en la cultura catalana, el drac es substitueix per l’enemic 
musulmà. 
b ‘Conrear’. 
c «et gyon, quod est luctatio» (LA 56, 7), és a dir, ‘lluita’. 
d «et gir, precisio, et us, consiliator» (LA 55, 10). El preciosus sembla que s’ha creat pel creuament de precisio  
i us. 
e Lod, al costat de l’actual Tel-Aviv, Israel. 
f Jaffa, Israel. 

J 
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E, vengut lo temps, lo poble dix ab gran furor: «Per què vols perdre aquest poble 

per la tua filla? E veus que tots morim per lo alenament12 del drach». E lo rey, veent 30 

que la sua filla no podia restaurar, vestí-li vestiments reals13 e, plorant e abraçant, dix-li: 

«O, filla! Yo cuydava haver de tu néts qui fossen reys de mon regne, ara vas al drach, 

qui·t menjarà, e yo amaria més ésser mort que si ara vehia la tua fi». E, lavors, la filla se 

lançà als peus de son pare per pendre benedictió e, com lo pare la li donàs, plorant, al 

drach fonch portada. 35 

E, com sanct14 Jordi passàs per aquell loch, ell la véu plorant e dix-li què havia. E 

ella dix-li:15 «O, senyor bo, fuig prest perquè ab mi no muyres!». E sanct Jordi dix: «No 

hages por, filla, mas digues-me què speres ací ab tot lo16 poble». E ella dix:17 [CXXVIIIb] 

«Senyor, yo veig que de gran coratge es tu, per què no vulles morir ab mi e fuig prest». 

E sanct18 Jordi li dix: «Yo no·m partiré de ací fins que m’hages dit què has». E, com ella 40 

lo y comptàs tot, sanct19 Jordi li dix: «Filla, no hages temor, que jo t’ajudaré ab lo nom 

de Jesuchrist». E ella dix-li: «O, bon cavaller, no muyres ab mi, que no·m pories 

desliurar!».  

E, mentre que dehien aquestes paraules, lo drach venia ab lo cap alt. E, lavors, la 

infanta, tremolant, dix: «Fuig, bon senyor, molt prest!». E, lavors,20 sant Jordi se guarní 45 

del senyal de la creu e punyí lo cavall devers lo drach molt valerosament e mes-se la 

lança davant e naffrà lo drach fortment, en manera que en terra lo lançà. E dix a la 

donzella: «Met-li la tua correja en lo coll del drach e no hages temor d’ell». E, com ella 

ho fes, lo drach la seguí axí com si fos un goçet manso.  

E, com ella lo portàs a la ciutat, lo poble tot fugia deçà e dellà, per los boschs21 e 50 

per les montanyes, dient: «Mal nos és esdevengut, car tots perirem!». E sanct Jordi dix-

los: «No hajau por, que nostre Senyor m’à tramés ací a vosaltres per ço22 que us 

desliure de la pena del drach. E creeu tan solament en Jesuchrist e batejau-vos e yo 

mataré lo drach». E, lavors, lo rey e lo poble se batejaren e sanct23 Jordi, ab la spasa 

arrencada, matà lo drach e manà’l lançar defora la ciutat. E, ab quatre parells de bous, 55 

feren-lo lançar en un camp. E batejaren-se XX mília persones e més.  

E lo rey, a honor de sancta Maria e de sant24 Jordi, féu fer una molt25 bella sglésia, 

en la qual, davall l’altar, hix una bella font d’aygua qui guareix de tota malaltia a 

tothom qui·n beu. E lo rey offerí a sanct Jordi molts tresors e molts béns e res no·n 

volgué pendre e manà [CXXVIIIc] que fos donat a pobres. E, lavors, sanct Jordi certificà 60 

de IIII26 coses lo rey, ço és, que hagués cura de la Sglésia de Déu e que honràs los 

preveres e que oís diligentment lo ministeri de Déu e que hagués totstemps memòria 

dels pobres. E, com hagué besat lo rey, ell se n’anà. 

En aquell temps regnaven en Dioclecià e en Maximià27a e feren tan gran 

persecució dels chrestians que dins un mes ne foren coronats XVII mília. E havia-n’i 65 

                                                 
a Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 
del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 
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que, de paor28 dels turments, defallien e havia-n’i qui tornaren a sacrificar les29 ýdoles. 

E sanct Jordi, veent açò, hac-ne tan gran dolor que lançà de si luny l’àbit de la 

cavalleria e vestí’s l’àbit de chrestià e, en lo30 mig dels altres, se posà dient: «Los déus 

dels diables han fets morir aquests, mas lo Senyor Jesuchrist los ha fets salves». E lo 

pretor dix-li: «E, com goses tu appellar los nostres déus diables? Digues-me d’on est ne 70 

com has nom». E ell dix-li: «Yo só appellat Jordi, nat de molt noble linatge, e só vengut 

ací per lo manament de Jesuchrist e que·l puga servir francament».31 E, com lo pretor 

no·l pogués inclinar a si, ell lo féu posar en lo turment e posaren-li flames cremants qui 

li cremassen les entramenes e féu-li fregar les naffres ab sal. E, en aquella nit, Jesuchrist 

li apparegué ab gran claredat e·l confortà dolçament, per la qual visitació se confortà, 75 

que sol no temé res los seus turments. 

E, com en32 Diocleciàa véu que no·l podia sobrar en res per turments, ell appellà 

un encantador, al qual dix: «Los chrestians, ab lurs arts, no preen res nostres turments, 

abans menyspreen los sacrificis dels nostres déus». E l’encantador respòs: «Si yo no 

sabré les lurs arts sobrar, vull que·m mates». Per què ell usà de tota la sua art e 80 

appel[CXXVIIId]là lo nom dels seus déus e mesclà verí ab vi e donà-u a beure a sanct 

Jordi. Mas,33 sanct Jordi ho senyà ab lo senyal de la creu, per34 què no li féu negun mal. 

Enaprés, li’n donà de més fort e sant Jordi féu-hi lo senyal de la creu e no li féu mal. E, 

d’açò, l’encantador se maravellà fort35 e lançà’s als seus peus plorant, demanant-li36 

merçè, que·l fes chrestià, e l’endemà ell fonch scapsat. 85 

En lo següent dia, lo jutge37 manà posar sanct38 Jordi en una roda plena de raors 

ben tallants de totes parts e la roda, tantost, se trancà.39 Enaprés, ell40 lo féu metre en 

una paella plena de plom fus e sanct Jordi féu-hi41 lo senyal de la creu e stigué dins, que 

no li féu negun mal.  

E, com ho véu en42 Dioclecià, pensà’s que l’enganàs ab blanes paraules, pus que 90 

ab turments no·l podia sobrar, e dix-li: «Veges, Jordi, de quanta humilitat són los 

nostres déus, qui·t sostenen,43 que no prens negun mal, jatsia açò que tu digues mal 

d’ells, e són apparellats que·t perdonaran si·t vols convertir. Per què fes açò que yo·t 

prech e desempara la tua mala fe e sacrifica als nostres déus per ço que sies honrat per 

nosaltres e per ells». E sanct44 Jordi li respòs: «E, per què no parlist ab blanes paraules 95 

en lo principi, quant me turmentist? Vet que yo só apparellat de fer ço que tu vols». E, 

lavors, en45 Dioclecià fonch decebutb per aquella promissió e manà cridar per46 la ciutat 

que tothom vengués e que vessen sanct47 Jordi sacrificar. 

On, com la ciutat fos ben ordenada per goig de sant Jordi, lo qual com entràs en 

lo temple, totes les ýdoles caygueren en vista de tots e foch devallà del cel qui cremà lo 100 

temple ab les ýdoles e los preveres e la terra, qui s’obrí, que·s begué totes lurs relíquies. 

Sanct Am[CXXIXa]bròs diu en aquest pas en lo Prefaci: «Jordi, molt fel cavaller, mentre48 
                                                 
a És Dacià qui turmenta sant Jordi i no Dioclecià:  «Dacianus» (LA 56, 88). 
b Error polar, ja que Dioclecià (Dacià en LA) se n’alegrà: «Hac Dacianus promissione delusus letus 
efficitur» (LA 55, 107) 
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que tu celaves la chrestianitat tua,49 entre los altres sols manifestist lo nom de Déu, al 

qual donà la divinal gràcia e tan gran poder que no haguist paor de moltes penes, e 

menyspreist lo poder del príncep terrenal. O, benaventurat, molt noble cavaller de 105 

Jesuchrist, que no tan solament les blaneses del rey temporal persuasist per sa 

promissió, ans scarnist lo perseguidor e les ýdoles fahist caure fins baix en los abís!». 

E, com en50 Dioclecià sabé que sanct Jordi havia açò fet, ell lo’s féu venir davant e 

dix-li: «Quins són los teus encantaments de tu, home malvat, que tan gran abrivament 

has fet?». E sanct Jordi dix-li: «No cregues rey ésser axí fet com tu dius: fes ço que yo 110 

fas e veuràs-me sacrificar altra vegada». E lo rey li dix: «Bé entench lo teu engan, que·m 

fesses sorbir a la terra axí com has fet lo temple e los déus meus». E sanct Jordi li dix: 

«Digues-me, aquells qui no han pogut ajudar a ells mateixs, com ajudaran a tu?».  

E l’emperador dix a na51 Alexandria, muller sua: «Defalleix la nostra secta per ço 

com yo veig que aquest hom nos ha confusos tots nostres déus». Per què ella li dix: «O, 115 

home cruel! No·t diguí yo moltes vegades que no fosses cruel als chrestians per ço com 

lur Déu se combat per ells? Ara sàpies que yo só chrestiana». Per què l’emperador 

spantat dix: «O, tan gran dolor és aquesta! E com es enganada!». Per què l’emperador 

la féu penjar per los cabells e la féu ferir greument. E, axí com la turmentaven, ella dix a 

sanct Jordi: «O, lum de veritat! On te penses que yo vaja per ço com no só batejada?». E 120 

sant Jordi li dix: «No duptes dona, que lo scampament de la tua sanch te serà 

ba[CXXIXb]ptisme e corona». E, lavors, ella, adorant, tramés l’esperit a Déu. 

En lo següent dia aprés, sanct52 Jordi hac aytal53 sentència: que per tota la ciutat 

fos roçegat e scapsat. E ell pregà nostre Senyor que, tothom qui li demanàs socors de 

salut, que Déu la li donàs e, lavors, vench del cel divinal veu qui dix que axí fos fet com 125 

ell havia demanat. E, complida la oració, ell perdé lo cap e ell acabà lo54 martyri. On, 

com en55 Dioclecià se’n tornàs en lo palau, foch vench del cel qui·l cremà ab sos56 

ministres.  

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 Jordi: iJordi I1 
3 colere: colre I2 
4 sagrada fonch ell arena: arena sagrada I2 
5 en açò que fonch: Fonch ell arena en açò que fon I2 
6 menyspreament: lo menyspreament I2 
7 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

8 fahia: fehia I2 
9 la filla del rey per sort: per sort la filla del rey I2 
10 fahist: fist I2 
11 VIII: huyt I2 
12 alenament: anelament I1 

13 vestiments reals: vestiment real I2 
14 sanct: sant I2 
15 dix-li: li dix I2 
16 lo: aquell I2 
17 dix: li dix I2 
18 sanct: sant I2 
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19 sanct: e sant I2 
20 lavors: om. I2 
21 boschs: bochs I1 

22 ço: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 sant: sanct I2 
25 molt: om. I2 
26 IIII: quatre I2 
27 en Dioclecià e en Maximià: dioclecia e maximia I2 
28 que, de paor: qui de temor I2 

29 les: a les I2 
30 lo: om. I2 
31 servir francament: francament seruir I2 
32 en: om. I2 
33 Mas: Mas com I2 
34 per: lo begue I2 
35 fort: molt I2 
36 demanant-li: e demanant li I2 
37 lo jutge: apres lo pretor I2 
38 sanct: sant I2 
39 trancà: trenca I2 
40 ell: lo pretor I2 
41 féu-hi: feu I2 
42 en: lemperador I2 
43 sostenen: sostenem I1 

44 sanct: sant I2 
45 en: om. I2 
46 per: per tota I2 
47 sanct: sant I2 
48 mentre: mentres I2 
49 tua: tu I2 
50 en: om. I2 
51 na: om. I2 
52 sanct: sant I2 
53 hac aytal: hague tal I2 
54 lo: lo seu I2 
55 en: om. I2 
56 sos: los seus I2 
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[LVIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT MARCH1a 

March és interpretat ‘molt sobirà per manament’ e ‘cert’ e ‘declinat’ e ‘amat’. bFonch 

sobirà per raó de perfectió en vida: no tan solament servà los manaments comuns, ans 

féu los sobirans, axí com de consell.c Fonch cert per raó de certitut en2 doctrina per ço 

com la doctrina del seu Evangeli li era molt certa axí com de sanct Pere l’à aprés, qui 5 

era maestre3 seu. Fonch declinat per raó de pregona humilitat, car per gran humilitat se 

levà lo polze per tal que no fos prevere. Fonch amat de pena molt cruel e fonch rocegat 

per tota la ciutat e en aytals turments ell morí. O March és dit de mall, qui és dit mall 

grand qui tempra lo ferre e fa so com dóna e fer en la enclusa, axí com sanct March, ab 

la sua doctrina del seu Evangeli, abaixà la malesa dels heretges e alargà la laor divinal e 10 

confirmà la Sglésia. 

LA VIDA DE SANCT MARCH [CXXIXc] 

arch evangelista fonch de linatge dels preveres e fonch preveree e dexeble de 

sanct Pere apòstol en la divinal paraula e, ab sanct4 Pere, anà a5 Roma. E, com 

sanct6 Pere prehicàs aquí la paraula de Déu, pregaren, los fels qui eren a7 Roma, sanct8 15 

March que scrigués l’Evangeli a memòria d’ells, per què ell lo scriví9 axí felment com lo 

oí dir a sanct10 Pere e examinà’l diligentment e approvà’l a tots los fels per ço que·l 

rebessen.  

E, veent sanct11 Pere que sanct12 March stava13 ferm en la fe de Christ, tramés-lo 

en la ciutat de Equileaf e, axí, prehicà e convertí de la gent molt a la fe de Jesuchrist. E 20 

lo seu Evangeli jaquí aquí mateix scrit, en lo qual loch hui en dia se mostra axí com ell 

lo scriví. Enaprés, sanct March elegí en bisbe en aquella ciutat Ermargora, qui era 

ciutadà de la dita ciutat, e pregà sanct14 Pere que·l consegràs15 en bisbe, la qual cosa féu 

molt volenter.16 E, axí com Ermagora regia la ciutat per son offici, ell fonch pres per los 

infels e aquí turmentaren-lo per martyri. 25 

                                                 
a Data de celebració: 25 d’abril. Sant Marc (segle I), també conegut en els texts neotestamentaris com a Joan 
Marc, és considerat per la tradició l’autor d’un dels evangelis canònics, el que hui en dia es considera el 
més antic, escrit al voltant de l’any 70. Acompanyà sant Pau i sant Bernabé, cosí seu, i se’l relaciona també 
amb sant Pere, del qual arreplegaria les dades per a l’evangeli. Es representa amb un lleó, a vegades en 
acció d’escriure. 
b Error de FS «amarus» (LA 57, 1), ‘amarg’. 
c «quia non solum seruauit mandata communia, sed etiam sublimia, sicut sunt consilia» (LA 57, 2). La 
traducció francesa anota en aquest punt: «Voragine renvoie ici à l’opposition entre les commandaments 
obligatoires (mandata) et les commandaments surérogatoires, qui ne sont accessibles qu’aux chrétiens les 
plus parfaits (consilia). Cette opposition joua un gran rôle dans les débats du XIIIE siècle sur la pauvreté 
dans les ordres mendians» (Voragine 2004: 1212). 
d Traducció deficient: «Vel Marchus dicitur a marco, quod est malleus maior» (LA  57, 7); és a dir: ‘O Marc 
deriva de marcus, que és un mall gran’. 
e «Marchus euangelista leuiticus genere et sacerdos» (LA 57, 9); és a dir: ‘Marc fou de l’estirp de Leví, és a 
dir, sacerdot’. 
f Aquileia, població del Friül-Venècia Júlia, Itàlia.  
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Sanct March fonch enviat per sanct Pere en [CXXIXd] Alexandria17 e aquí ell 

prehicà la primera paraula de Déu. E fonch de tan gran humilitat que lo polze se féu 

levar que no fos prevere, emperò, per la disposició de Déu e per la autoritat18 de sanct 

Pere, ell fonch fet bisbe. E, com fonch entrat19 en Allexandria, tantost lo meteren en lo 

carçre, per la qual cosa ell entés en spirit e dix: «Verament, nostre Senyor ha fet molt 30 

spatxadament lo meu camí, axí que lo diable no·m porà empatxar pus que de dobles 

morts20 m’à lo Senyor absolt». 

On, sanct March, veent un hom vell e sens sabates,a liurà en aquell lo seu calçar 

per adobar e, axí com les adobava, lo sabater se naffrà la mà esquerra ab la alena e 

cridà altament: «Un Déu!». La qual paraula oïda, sanct March21 dix: «Verament bo ha 35 

fet Déu lo meu camí». E féu fanch ab la sua saliva en terra, enaprés22 untà-li’n la mà e, 

tantost, fonch guarit. E, com lo sabater vees tan gran miracle, ell lo portà a la sua casa e 

demanà-li de on era, per què sanct March li dix lo seu Evangeli, ell prehicà e·ll batejà ab 

tota la sua companya. 

E, com los barons de la ciutat oïren dir que un galileu era aquí vengut qui 40 

menyspreava los sacrificis dels déus, feren-lo spiar. E, quant ell ho conegué, ell féu 

bisbe aquell home a qui havia23 curada la mà, qui s’appellava Anià. Aprés, ell se n’anà 

a Pentàpolimb e, com ell hagués aquí stat dos anys, altra vegada se’n tornà en 

Alexandria e aquí trobà molts hòmens feels. E los bisbes dels temples de les ýdoles 

treballaren que·l poguessen pendre. 45 

On, com en la festa de Pasca sanct24 March cantàs la missa, vengueren aquí tots 

los bisbes e meteren-li una corda per lo coll e tiraren-lo per tota la ciutat dient: «Tirau 

lo brúffol al loch dels brúffols e la sua [CXXXa] sanch cayga25 en terra e rech26 les 

pedres!». Aprés27 açò, lo meteren en lo carçre e aquí ell fonch confortat per l’àngel. E 

Jesucrist lo visità e·l confortà dient:28 «Pau si ab tu, March, evangelista meu, no29 hajes 50 

temor». E, com fonch fet30 dia, ells li materen31 la corda per lo coll e tiraren-lo ça e lla 

dient: 32 «Liuraven en búbalo als lochs d’en bucculi».c E, dementre que ells tiraven,33 ell 

fahia gràcies a Déu dient:34 «En les tues beneÿtes35 mans, Senyor, coman lo meu spirit». 

E, tantost, ell finà. On, com los pagans lo volguessen cremar, gran pluja e trons e pedra 

e lamps vench del cel qui·l los levà e fugiren tots deçà e dellà. E lo sanct cors romàs 55 

aquí solament e los chrestians soterraren-lo ab gran reverència en la sglésia. 

Fonch la forma de sanct36 March aytal:37 havia lo nas larch e grans celles e bells 

ulls e longa barba; era de bella forma e de mija edat, canut scampat e, per affectió, 

fonch continent, ple de la gràcia de Déu.  

                                                 
a No té sentit donar a un home sense sabates unes sabates per arreglar: «Videns autem Marchus quendam 
uetera consuentem, eidem calceamentum tradidit corrigendum» (LA 57, 29). És a dir, ‘Sant Marc veié un 
home que reparava les coses velles i li dóna les seues sabates perquè les arregalara’. 
b Pentàpolis, lliga de cinc ciutats, potser el text es refereix a la Pentàpoli líbia, formada per Cirene, 
Apol·lònia, Ptolemaida, Arsínoe i Berenice. 
c Traducció incomprensible: «Trahamus bubalum ad loca Bucculi» (LA 58, 45); és dir: ‘Portem el búfal fins 
a la vaqueria’. 
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En l’any38 de la incarnació de Jesuchrist que hom comptava CCCCLXVIII,a los 60 

venecians tragueren lo cors de sanct39 March d’Alexandria e portaren-lo en Venècia, on 

li feren a honor d’ell una sglésia de molt noble obra.  

E, entorn de l’any de nostre Senyor mil CCXLI, en la ciutat de Papia,b en lo 

convent dels frares prehicadors, fonch un frare molt religiós e de sancta40 vida qui 

havia nom Julià e era nat en la ciutat de Florença e era molt jove de cors e maravellós 65 

de pença. E en la sua darrera malaltia treballava, on, com lo prior del monestir fes 

inquisició del seu stament e com ves41 la sua mort apparellada, ell li véu la cara 

esmortida. E, ab les mans e ab tot lo cors, ellc cridà dient: «Donau loch, frares, per ço 

com de gran goig me exirà l’ànima del cors per ço com yo oig [CXXXb] tant alegres 

novelles!». E, alçades les mans al cel, ell començà a dir: «Aportau del carçre la mia 70 

ànima», etc.d E, entre aquestes paraules, ell se adormí e véu sanct42 March qui li vench e 

posà’s prop lo seu cap. E oí una veu a ell dient: «Què fas aquí March?». E ell li dix: «Só 

vengut en aquest qui·s mor per ço com lo seu ministeri és acceptable a Déu». E altra 

vegada la veu li dix: «Per què los altres sancts43 no y vengueren e tu y est majorment44 

vengut?». E sanct45 March li dix: «Per ço com hagué a mi en special devoció, per tal só 75 

vengut yo a ell visitar en la sua mort, e lo loch on lo meu cors jau visità ab devoció». 

Enaprés, infants pochs compliren46 tota la casa, als quals dix sanct47 March: «Per què 

sou venguts?».48 E ells digueren: «Per ço que aquesta ànima presentem a 

l’esguardament de Déu». E, com fonch despertat lo frare, al prior de la casa recomptà 

tot ço que havia vist e, a49 molt gran goig, ell se adormí en Déu. 80 

                                                 
1 SANCT MARCH: sant March euangelista I2 

2 en: de I2 
3 maestre: mestre I2 
4 sanct: sant I2 
5 a: en I2 
6 sanct: sant I2 

7 en: a I2 

8 sanct: sant I2 
9 scriví: scrigui I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
13 stava: era I2 
14 sanct: a sant I2 

15 consegràs: consagràs I2 
16 volenter: volenters I2 
17 Alexandria: alexaodria I1 

18 autoritat: auctoritat I2 
19 entrat: sant march entrat I2 
20 dobles morts: dobla mort I2 
21 sanct March: sanctmarh I1 sant marc I2 

                                                 
a «CCCCLXVII» (LA 57, 64). 
b Pavia, població de la Llombardia, Itàlia. 
c Es refereix a Julià. 
d Sal 142, 8. 
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22 enaprés: e apres I2 
23 havia: ell hauia I2 

24 sanct: sant I2 

25 cayga: cahia I2 
26 rech: regaua I2 
27 Aprés: apres de I2 
28 dient: dient li I2 
29 no: e no I2 
30 fet: fet de I2 
31 materen: meteren I2 
32 ça e lla dient: ença e enlla ab grans veus cridant e dient I2 
33 tiraven: lo tirauen I2 

34 Déu dient: nostre senyor deu e imitant lo redemptor nostre jesus dehia I2 
35 beneÿtes: om. I2 
36 sanct: sant I2 
37 aytal: de semblant manera I2 
38 l’any: temps I2 
39 sanct: sant I2 
40 sancta: santa I2 
41 ves: ell ves I2 
42 sanct: sant I2 
43 sancts: sants I2 
44 vengueren e tu y est majorment vengut: son venguts e tu hi es I2 

45 sanct: sant I2 

46 compliren: vmpliren I2 

47 sanct: sant I2 

48 venguts: venguts aci I2 

49 a: ab I2 
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[LIX] LA VIDA DE SANCT MARCEL PAPAa [CXXXc] 

arcell regí onze anys e IIII mesos la Sglésia de Roma. E aquí fonch pres per 

manament d’en Dioclecià emperadorb e fonch aportat davant les ýdoles per 

sacrificar, mas, com ell no u volgués fer e speràs per açò molts turments sofferir, per 

paor de passió ell los atorgà lur intenció, per què fonch gran lo goig de la gent infel. 5 

Mas, los fels ne foren molt irats e anaren-se’n a sanct Marcell e reprengueren-lo molt 

fortment d’aquell defalliment, per què ell, penedint-se, plorà e·s convertí a Déu. E, com 

los emperadors ho oïren dir, feren-lo pendre altra vegada e, com ell no volgués en 

neguna manera sacrificar a les ýdoles, ells lo feren scapsar. 

E altra vegada cresqué la furor dels enemichs que dins un mes mataren XVII mília 10 

chrestians. E, axí com sanct Marcell devien scapsar, dix que no era digne de ésser 

soterrat entre chrestians, per què ell excomunicà tot hom qui·l soterràs ne fos al seu 

soterrar, per què stigué lo seu cors per soterrar XXXV dies. E, aprés açò, apparegué sanct 

Pere a un sanct hom prevere e dix-li: «Frare, per què no·m soterres?». E lo prevere 

respòs: «E no es tu soterrat gran temps ha». E sanct Pere respòs: «No, aytant com yo 15 

veig en Marcell a soterrar, me pens que no só soterrat». E ell dix: «No saps tu, senyor, 

que ell vedà tot hom qui·l soterràs». E sant Pere respòs: «Scrit és que aquell qui 

s’humilia serà exalçat, per què tu ho degues entendre e guardar. Donchs, ves allà e 

soterra’l als meus peus». Per què lo prevere anà allà e obeí los manaments de sanct 

Pere. 20 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquesta vida. Data de celebració: 26 d’abril. Sant Marcel·lí fou papa del 296 al 

304. Es representra com a papa amb un rotllo de pergamí a la mà o amb l’espasa com a atribut del martiri. 
b Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
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[LX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT VIDALa 

[CXXXd] Vidal vol aytant1 dir com ‘vivent’, car, aytal com2 vivia defora per obra, aytal3 

era dedins son cor.4 O Vidal és dit de vida e de força. O Vidal és dit5 ‘vivent ab ales’, ço 

és, guardant ab ales de virtuts, car ell6 fonch axí com un dels animals de Déu, lo qual 

vee Ezechiel,7b havent en si quatre ales, ço és:8 ala de sperança, ab la qual volava al cel; 5 

ala de amor, ab la qual volava en infern;c ala de conexença, ab la qual volava en si 

mateix. La passió9 del qual fonch trobada en lo libre de Gervasi e de Prothasi.  

LA VIDA DE SANCT VIDAL 

idal, cavaller e cònsol, de la sua muller na10 Valèria, Gervasi e Prothasi engenrà. 

E, ab en11 Paulí jutge, entrà en la ciutat de Ravena e, com aquí un chrestià metge 10 

qui havia nom Urcian, aprés molts turments, ell lo ves degollar e lo metge12 s’espantàs, 

sanct13 Vidal cridà a ell: «O, frare Urcian, no·t vulles matar a mort perdurable tu qui 

solies los altres sanar! E es vengut a la victòria per moltes passi[CXXXIba]ons, no vulles 

perdre la corona qui t’és per Déu apparellada». E, com hac oït açò,14 Urcian fonch molt 

confortat e cobrà esforç e pres lo martyri volenterosament. E sanct15 Vidal lo féu 15 

soterrar molt honradament. 

E, aprés, no volgué’s venir a Paulí, son senyor, qui·n fonch molt irat per ço com 

vedà a Urcian de sacrificar sos déus e, perquè·s mostrà chrestià,16 féu-lo posar en lo 

turment. E en17 Vidal li dix: «Molt est foll si·m cuydes decebre, car yo m’esforç a 

decebre los altres e los bons a desliurar». E en18 Paulí dix als ministres: «Si no vol 20 

sacrificar, feu aquí un clot molt pregon fins en l’aygua e aquí·l soterrau tot viu». La 

qual cosa ells feren. E lo prevere qui aquell consell donà, encontinent, fonch pres per lo 

diable e tench-lo VII dies e en aquell loch ell cridà e dix: «Cremes-me, sanct Vidal!». E, 

en lo VIII dia, ell fonch lançat en un riu per lo dimoni e morí mesquinament.  

E, com la muller de sanct Vidal se’n tornàs a Milà e alguns qui sacrificaven les19 25 

ýdoles la pregassen que·n menjàs de allò que era sacrificat a les ýdoles, <e>20 ella 

respòs: «Chrestiana só e no m’és degut de menjar dels vostres sacrificis». E, com ells ho 

oïren, feriren-la fortment, en manera que los hòmens qui eren ab ella la se’n portaren 

mig morta fins a Milà, en lo qual loch se n’anà ab Déu.  

                                                 
1 aytant: tant I2 

2 aytal com: tal com sant uidal I2  
3 aytal: tal I2 

                                                 
a Data de celebració: 28 d’abril. Sant Vidal (mort ca. 304) i santa Valèria són els pares de sant Gervasi i sant 

Protasi (vid. capítol LXXXII).  Es representa com a oficial romà amb la palma del martiri; pot aparéixer 

també amb la muller i els fills. 
b Ez 1, 4-14. 
c En FS hi ha un salt del mateix al mateix per la semblança dels mots amor i temor: «scilicet alam spei qua 

uolabat in celum, alam amoris qua uolabat in deum, alam timoris qua uolabat in infernum» (LA 59, 4). 

V 
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4 cor: cor per voluntat e virtuts I2 
5 dit: dit quasi I2 

6 ell: benauenturat sant vidal I2 
7 Ezechiel: lo profeta ezechiel I2 
8 és: en I1 

9 passió: vida e passió I2 
10 na: om. I2 

11 en: om. I2 
12 lo metge: om. I2  
13 sanct: sant I2 
14 oït açò: aço oit I2 
15 sanct: sant I2 
16 chrestià: esser chrestia I2 
17 en: sant I2 
18 en: om. I2 
19 les: a les I2 
20 <e>: om. I2 
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[LXI] DE UNA VERGE DE ANTIOCHIAa 

onch una verge en la ciutat de Antiochia de la qual sanct Ambròs recompta la sua 

hystòria en lo segon Libre de les vèrgens, en aquestes paraules dient: 

«Fonch una verge en Antiochia e, per tal que hom no la pogués veure negligent, 

guardà’s molt [CXXXIbb] fortment –e, majorment, dels hòmens viciosos–1 e promés 5 

viure castament e a menysprear la vista dels hòmens per ço que per ells no fos amada. 

E, per raó de la persecució dels chrestians, qui·s fahia molt gran, era temerosa e ella no 

sabia fugir, tanta paor havia, que no vees aquells qui eren enemichs de castedat. E 

apparellà lo seu coratge a virtuts molt religiosament, que no temés mort, e visqué tant 

castament com qui spera la mort. Vench-li gran sperança de veure lo dia de la sua 10 

corona e visqué molt en grans dues2 batalles de castedat e de religió. Mas, com veren la 

fermetat de la sua religió e apparellada per amor de castedat de rebre turment e que 

havia vergonya de veure a ells, pensaren-se que no li porien levar la sua sperança de 

castedat e de religió dient que li levarien lo cors: o sacrificaria a les ýdoles o la 

specejarien o la posarien ab les putanes. Veus en qual manera colen los seus déus 15 

aquells qui axí vengen ne en qual manera viuen aquells que3 axí jutgen! Per què la 

donzella no·s duptà gens de la sua religió, mas ha[CXXXIbc]gué paor de la sua honestat, 

per què dix entre si: “Huy m’és apparellada la corona de virginitat e de martyri, la una 

de les quals no volria hom perdre. Mas no és lo nom de virginitat conegut là on s’és 

negat lo factor de virginitat. Raab fonch putana, mas cregué en Déu e trobà salut;b e 20 

semblantment Judich: per tal que plagués a l’altre món, se vestí vestiments de religió e 

castedat en la sua terra”.c Per què ella dix: “Per ventura, nós observarem religió e 

castedat”. On, per amor d’açò, aquesta verge, informada en aytals exemples, sí tench 

en son cor les paraules per les quals: “[Si]4 algú perdrà la sua ànima, per mi atrobarà5 

aquella”.d Per què plorà e callà per ço que, plorant, callàs e res no digués contra la sua 25 

honestat, si peccava de son cors, celava6 que no volia peccar ab ses paraules». 

                                                 
1 viciosos: vicios I1 

2 grans dues: dues grans I2 

3 que: qui I2 
4 per les quals: [Si]: si I2 
5 atrobarà: en vida perdurable trobara I2 
6 celeva: cela I2 

 

 

                                                 
a Voragine incorporà aquesta vida en la segona redacció de LA; el FS només arreplega la primera part de la 

vida, un quart del total. Data de celebració: 28 d’abril. Com en el cas de santa Paula, Voragine copia 

literalment el que escriu un altre autor, en aquest cas sant Ambròs, sense cap reelaboració. 
b Vid. Js. 2, 1-21. Rahab, prostituta de Jericó que ajudà els espies israelites. 
c Vid. Jdt. 15, 8-14. «Et Iudith se ut adultero placeret ornauit; que tamen quia hoc religione non amore 

faciebat, nemo eam adulteram iudicabat» (LA 60, 17-18). Com que Judit cometé adulteri per causa de la fe, 

no se li pot acusar d’adúltera. 
d Mt 10, 39.  
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[LXII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT PERE MÀRTYRa 

Pere és interpretat ‘conexent’ o ‘descalçant’; o Pere és dit de petros, que és ‘ferm’. E, per 

aquestes coses, són entesos tres privilegis qui foren en sanct1 Pere: fonch prehicador 

molt bo e conexent per ço com hagué perfeta conexença de les Scriptures e conech tot 

ço que·s convenia a la prehicació; fonch verge e molt pur e d’aquí fonch dit descalçant 5 

per ço com, dels peus de la sua voluntat, tota l’amor dels moviments de la carn 

despullà –e, no tan solament que per son cors fos verge, ans per pença–; per lo terç 

privilegi, que fonch màrtyr de Déu gloriós e d’aquí fonch ferm per ço com lo martyri 

sostingué molt baronívolment per la perfectió de la fe. 

LA VIDA DE SANCT2 PERE MÀRTYR [CXXXIbd] 10 

Pere fonch novell màrtyr de l’orde dels prehicadors e molt bon bataller de la fe. E fonch 

nat en la ciutat de Verona e aquí ell fonch com a lum resplandent e axí com a liri molt 

blanch e com a rosa vermella naxent de spines. E, quant als parents seus, qui eren cechs 

per error, ell nasqué molt resplandent prehicador, car los parents de sanct Pere foren 

hòmens infels e heretges,b de la qual error se guardà e fonch net.  15 

On, com ell fos en3 edat de VII anys e tornàs de la scola, fonch demanat per son 

oncle què y havia aprés e ell dix-li que havia aprés Credo in Deum, que dehia axí: «Yo 

crech en Déu lo Pare totpoderós, creador del cel e de la terra», etc. Mas, com l’oncle li 

digués que aquell Déu no havia fetes coses visibles, ans eren creades per lo diable totes 

aquestes coses que nosaltres veem, emperò l’infant volia més dir e affermar axí com 20 

havia dit e axí com scrit era e no volia més creure. Axí que lo son4 oncle per autoritats5 

lo volia levar d’aquella intenció, les quals autoritats l’infant, ple del Sanct6 Spirit, li 

aportà en con[CXXXIIa]tra, de què·l reté vençut en ses al·legacions. Lo qual ne fonch 

molt confús e recomptà-u a son pare e dix-li que·l tragués de la scola en totes maneres, 

dient: «Molt me tem que, com ell serà ensenyat en aquesta fe, que destroesca la nostra 25 

fe».7 E, axí, no sabent, dix ver, que sanct Pere seria destroïdor de la lur fe,8 axí com féu 

Cayfàs, qui prophetà, mas, com la cosa se feya per Déu,c lo pare no volch consentir als 

amonestaments de son frare e pensà’s que, com seria bé9 ensenyat en gramàtica, que, 

puys, li faria ensenyar a la sua secta. 

E, com l’infant ves que no era segura cosa10 habitar ab scorpions, ell menyspreà lo 30 

món e11 los parents. Per què tot net se n’entrà en l’orde dels prehicadors, on visqué 

                                                 
a Voragine incorporà aquesta vida en la segona redacció de LA (alguns testimonis relacionats amb la 

primera transcriuen la butla de canonització de 1253). Data de celebració: 29 d’abril. Sant Pere Màrtir 

(1205-1252) entrà a l’orde dominicà i tingué una gran fama com a predicador. Fou nomenat inquisidor per 

a lluitar contra les heretgies del nord d’Itàlia el 1251 i assassinat de camí entre Como i Milà. Es representa 

amb l’hàbit de dominic i amb una ferida al cap, a vegades també apareix el punyal.  
b Els pares de sant Pere màrtir eren càtars. 
c ‘Com que era voluntat de Déu’. 
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molt loablement,12 segons que·s demostra per lo papa Innocenta en la sua letra dient: 

«Com sanct13 Pere se apartàs dels engans del món en sa infantesa, molt loablement ell 

entrà en l’orde dels prehicadors, on stigué XXX anys ab moltes virtuts e profità molt en 

la defensió de la fe, de la qual tot era encés de voluntat. En la qual batalla havia molts 35 

durs enemichs, mas ell los sobrà tots felment ab lo seu martyri. E, axí, sanct Pere, 

fermant la pedra de la fe, enaprés fonch ell ligat en la pedra de la passió e dignament 

pres corona de dignitat. Virginitat de cors e de pença servà totstemps, axí que may no 

peccà per algun tocament criminal,14 segons que és provat per los seus confessors. E, 

com lo servent qui és delicadament nudrit se dreça contra lo senyor, la sua carn 40 

restrench molt sovint ab poch menjar e ab poch beure per ço que no caygués en la error 

de sos enemichs. E, axí, ell stava sovint mirant en les justificacions de Déu per ço que 

stigués en les coses degudes occupat e que no haguessen en ell loch les coses no 

degudes e que fos segur de totes iniquitats. Dormia poch de nit perquè studiàs 

[CXXXIIb] e lo dia despenia a profit de les ànimes prehicant la paraula de Déu o en 45 

confessions e destroint les errors. Com, donchs, ell fos prehicador ferm e màrtyr 

esdevenidor e anàs entre los heretges e prehicàs la fe de Crist públicament, un de 

aquells, per pregàries15 dels altres e ab preu conduit que li donaren, vench ab una spasa 

contra ell, com a lop rabiós contra l’anyell mansuet, per a donar-li mort. E, axí, ab totes 

ses forçes, li donà grans colps sobre lo seu gloriós cap, cruelment aquell naffrant. E lo 50 

beneÿt màrtir no·s movia, ans, molt humilment, sperava corona de glòria demanant a 

Déu que fos la hora del seu martyri. E lo malvat heretge li doblava los colps e lo gloriós 

no parlava ni gemegava ni murmurava, mas sofferia totes coses pacientment. E, axí, ell 

comanà16 l’esperit a Déu dient: “En les tues mans, Senyor, coman lo meu spirit».b E 

començà a dir lo Credo. E, com l’heretge vees que lo màrtyr de nostre Senyor encara no 55 

era de tot mort, pres lo coltell e travessà-li los costats e, axí, reté l’espirit a Déu».  

En aquell dia del seu martyri, confessor, màrtir, propheta e doctor en alguna 

manera meresqué ésser. Fonch confessor en açò que entre los turments fermament la fe 

de Jesucrist17 confessà e en açò que en aquell dia per confessió, axí com se acostuma de 

fer, offerí sacrifici de laor a nostre Senyor. Fonch màrtyr en açò que, per la defensió de 60 

la fe, la sua sanch scampà. E fonch propheta en açò que, com ell tingués quartana, los 

companyons lo digueren que no poria anar fins a Milà e ell los respòs dient: “Si 

nosaltres no podem anar albergar a la casa dels18 frares, irem a Sanct Simplicià 

albergar”. E, axí, se esdevench, car, com lo seu cors sagrat aportassen los frares, per la 

gran companyia del poble, no pogueren ell en a[CXXXIIc]quell dia a la sua casa aportar, 65 

posaren-lo a Sanct Simplicià e aquí ell romàs tota la nit. Fonch doctor en açò que, com 

ell sofferís passió, ell ensenyà la vera fe dementre que cantava ab clara veu lo Credo in 

Deum.  

                                                 
a Innocenci IV, papa del 1243 al 1254. 
b Sal 31, 6. 
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E fonch la sua passió molt honrada e molt semblant a la passió de Jesucrist en açò 

que Jesucrist sofferí passió en la veritat que prehicava e sanct Pere, per la veritat de la 70 

fe que defenia. E Jesucrist sofferí passió per lo poble infel dels jueus e sanct19 Pere, per 

la companyia infel dels heretges. E Jesucrist fonch crucificat en lo temps de20 Pasca e 

sanct Pere sofferí passió en aquell mateix temps. E Jesucrist, mentre penjava en la creu, 

deya: «En les tues mans, Senyor, coman lo meu spirit»; e sanct21 Pere, mentre que·l 

mataven, deya aquelles mateixes paraules. Jesuchrist fonch22 venut per XXX diners e 75 

sanct Pere per XL liures de pipinsa fonch venut e mort. Jesuchrist, per la sua mort, 

convertí molta gent a la sua fe e sanct23 Pere, per la sua mort, convertí molts heretges. 

E, jatsia açò que·l noble cavaller e bataller de la fe destroí los ensenyadors dels 

heretges en la sua vida, <e> aprés la sua mort, per los seus miracles, arrencà la error de 

lo compdat24 e de la ciutat de Milà, enaxí que negun heretge no y gosà apparer. E molts 80 

d’aquells hòmens qui eren molt famosos entraren en l’orde dels prehicadors, que,25 fins 

al dia de huy, són perseguidors dels heretges. E, axí com nostre Sampson26 morí e matà 

molts philisteus, axí lo gra del forment caygut en la terra e compremut per les mans 

dels infels és mort, lo novell creix en spiga; e, axí, lo rahim calcigat ret en gran 

abundància de vi; e, axí, los ungüents ben odorants, ferits ab darts, reten molt bona 85 

odor; e lo gra de la [CXXXIId] mostalla picat mostra la sua virtut en moltes maneres. 

E, aprés la victòria del sanct27 baró, Déu lo il·luminà per molts miracles, los quals 

recompta lo sobirà bisbeb dient: «Aprés la sua mort, les lànties qui són davant lo seu 

sepulcre se són encesses moltes vegades per lo divinal poder elles matexes,28 que era 

molt convinent cosa que, de la altesa de la sua fe, qui era clara, molt exel·lentment 90 

isqués miracle de lum verament. Fonch un home que, mentre menjava, deya mal de la 

sua sanctedat29 e pres un bocí de pa e no·l se’n poch30 enviar ne gitar e mudà la sua 

color de la sua cara e vehia’s venir la mort. E en si féu vot que aytals coses ell31 negun 

temps no diria e, encontinent, ell lançà lo bocí. Fonch una dona qui fonch32 portada al 

loch de la sua passió e, com hagué feta oració, rebé sanitat de gran dolor que tenia en lo 95 

cap. Dones qui eren endimoniades33 foren per ell sanades e d’altres ne guarí de febres e 

moltes persones curà de moltes34 malalties. Un home havia lo dit enfistolat e tot trencat 

e soldà-li la carn molt maravellosament. Fonch un infant qui fonch tant destret de 

malaltia que no tenia negun moviment e, com li hagueren posada de la terra on sanct 

Pere prengué passió, tantost hagué sanitat. Fonch una dona qui35 era devorada de una36 100 

malaltia de cànçer37 e, com li hagueren posada de la terra, encontinent fonch guarida. 

Foren-ne d’altres molts qui per diverses malalties eren treballats e, com eren venguts al 

moniment on jahia, eren sanats». 

Com lo sobiran bisbe Innocent scriví sanct38 Pere en lo nombre dels màrtyrs, tots 

se ajustaren los frares39 a Milà a capítol e volgueren lo seu cors en més alt loch posar. E, 105 

com hagués stat un any, [CXXXIIIa] avallaren-lo de allí e trobaren-lo bell e fresch, sens 

                                                 
a «quadraginta Papiensium» (LA 61, 77), és a dir: fou venut per quaranta lires de Pavia. 
b Es refereix a Innocenci IV. 
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pudor, axí com era com40 fonch soterrat. E los frares portaren-lo en un loch prop la 

plaça ab molt gran reverència e aquí ells lo mostraren manifestament. E són vistes 

moltes vegades en lo seu loch, devallant e muntant, lums del cel, entre los quals lums 

veren dos frares ab hàbit de prehicadors e, de açò, feren testimoni. 110 

Fonch un jove qui havia nom Guifré, de la ciutat de Comana,a e, axí com ell tenia 

del drap de l’hàbit de sanct41 Pere, alguns heretges li digueren en scarn que, si ell crehia 

que sanct Pere fos sanct,42 que lançàs lo drap en lo foch e, si no cremava, que ells 

conexerien43 que és sanct44 e creurien en la sua fe. E lo jove lançà’l al foch e lo foch45 

lançà’l soptosament defora, enaprés lo drap tornà per si mateix en lo foch e apagà’l. E, 115 

lavors, un heretge increent46 digué que, axí mateix, se faria ell de la sua roba, la qual 

posà sobre lo foch e, soptosament, se cremà. E, com açò veren los altres heretges, 

convertiren-se a la fe de Jesuchrist. 

Fonch en la ciutat de Florència un jove qui era heretge e, axí com ell stava ab 

d’altres jóvens en la sglésia dels frares, davant una taula on era scrita la ymage de sant 120 

Pere e la sua passió, véu aquí los degolladors qui degollaven los altres frares. E dix: 

«No gos dir a vosaltres açò que yo he47 vist, car yo veig aquí un frare de l’orde dels 

prehicadors que maten los heretges per defendre la fe, per què yo dich a vosaltres, 

senyors,48 que·l preguem devotament que·ns ajut». 

Foren hòmens qui anaven per la mar en una nau e havien tan gran fortuna que 125 

staven en perir, per què pregaren tots devotament sanct49 Pere que·ls ajudàs e, tantost, 

veren star alt en les entenes ciris cremants. E, axí com ells guardaren, [CXXXIIIb] veren 

venir un frare prehicador qui stigué en la entena, als quals fonch cert que sanct Pere 

era, e, encontinent, la mar se reposà. On, com los mariners venguessen a la casa dels 

prehicadors, feren gràcies a Déu e a sant Pere e comptaren lo miracle als frares. 130 

Fonch una dona en Flandes50 que parí III51 infants morts, per què lo marit la va 

avorrir e pregà sanct Pere que li n’ajudàs. Puys, n’agué un mort e pregà sanct Pere 

que·l li resuscitàs e, a penes hagé complida la oració, l’infant resuscità. E, com l’agueren 

portat al baptisme e lo prevere volgué dir «Johan hages nom», <e>52 l’infant dix «Pere» 

e, axí, se appellà per avant. 135 

En la província de Theutònia, en un loch qui és appellat Trajecto,b algunes dones 

veren que gran multitut de gents venien a la sglésia dels prehicadors a honor de sanct53 

Pere. E, mentre que elles staven en la plaça, que filaven, elles digueren: «Aquests 

prehicadors han trobada tota manera de guanyar e, perquè puguen fer grans palaus, 

han trobat un novell màrtyr». E, açò dit, elles veren tot lo54 fil ple de sanch e les sues 140 

mans e hagueren paor e penediren-se dient: «Vejau com nosaltres diem mal de la sanch 

del gloriós màrtyr!». Per què, cuytades, anaren a la casa dels frares e mostraren-los lo 

miracle del fil sangonós, la qual cosa fonch manifestada per lo prior de la casa, qui u 

                                                 
a Como, població de la Llombardia, Itàlia. 
b Es refereix a Alemanya i a la ciutat d’Utrecht. 
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mostrà a tot lo poble. Mas, un maestre de gramàtica, qui se’n tragué scarn, oint la 

prehicació del fet, dient: «Mirau aquests en quina manera deceben la gent simple, car 145 

aquell fil és tenyit en sanch de alguna bèstia». E, mentre açò dehia, la venjança de Déu 

lo ferí e hagué la febre tant fort que los seus amichs lo se n’hagueren a portar. E, com 

ell se cuydàs morir, féu-se venir lo prior e confessà-li lo pecat e promés [CXXXIIIc] a Déu 

que, si ell guaria d’aquell mal, que ell hauria en devoció sanct55 Pere e que negun56 

temps no·n57 diria mal. E, tantost, ell fonch guarit. 150 

Una vegada, com lo sotsprior d’aquell loch portàs pedres en una nau, grans e 

belles, la nau donà a través e no la podien moure ne menar. E lo sotsprior posà-y la mà 

e la empegué dient: «Ves, nau, ti58 la tua via en nom de sanct59 Pere Màrtyr, per qui 

portem60 aquestes pedres». E, encontinent, la nau se levà e vengueren sans e segurs en 

lo port. 155 

En la província de França, en la ciutat de Senona,a caygué una infanta en l’aygua 

he y stigué per molt gran temps e tragueren-la de l’aygua quasi morta e portaren-la a la 

casa dels frares prehicadors. E, com la hagueren votada a sanct61 Pere Màrtyr, 

encontinent se levà sana e alegra.  

Frare Johan Polo era molt congoxat en la ciutat de Colònia per febre quartana. E 160 

en la festa de Sanct62 Pere ell devia prehicar e aquella nit ell devia haver lo mal e féu-li 

por com li acomanaren lo sermó. E pregà sanct63 Pere que li ajudàs a dir les sues laors e, 

encontinent, ell fonch guarit de la febre, que més no n’hagué. 

Era una dona matrona que era endemoniada e vengué a un prevere e dix: «Yo só 

endemoniada e lo diable qui·m congoxa». Per què lo prevere li fugí e tornà-sse’n en la 165 

sagrestia. E, ab bona companyia, ell tornà a la dona e dix-li: «Lo diable, odre malvat, on 

est64 anat ne què és allò que portes?». E, com les conjuracions no valguessen a la dona, 

ell se n’anà a sanct65 Pere e demanà-li adjutori e ell li apparec e dix-li: «Filla, hages 

sperança e no·t desesperes,66 que sàpies que ara yo no puch fer allò67 que tu vols, mas 

temps vendrà que yo·t poré ajudar». Per què, a poch de temps, ella anà al seu vas e, 170 

tantost, fonch desliurada. 

Era una do[CXXXIIId]na qui havia nom Eufèmia, del loch de Corriongo,b qui és 

prop de Milà, e fonch congoxada lonch temps per dimonis. E, com fos aportada al vas 

de sanct68 Pere e ells la traballasen molt, oïren una veu qui isqué de la sua boca dient: 

«Mariola, Mariola! O, Petrine Petrine!».c E, lavors, ella fonch desliurada e quasi morta 175 

romàs e, aprés, se trobà sanada. E recomptà que en los dies de les festes e, majorment 

com se cantava la missà, lavors la congoxaven. 

                                                 
a Sens, població de la Borgonya, França. 
b Canavese, comarca del Piemont, la ciutat més important és Ivrea. 
c ‘Marieta, Marieta! Peret, Peret!’. Diminutius que es refereixen a la Mare de Déu i a sant Pere. Aquesta 

forma d’adreçar-se als sants era comuna a l’edat mitjana. Ací apareixen directament en llatí. 
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Era una dona qui havia nom Verbona e era de Besesa e stigué per VI anys 

treballada. Mas, com fos aportada al vas de sant69 Pere, a penes la podia hom tenir, 

entre los quals era aquí un creent dels heretges qui havia nom Conrado, qui era vengut 180 

per scarnir los miracles de sanct70 Pere. E, com ell tengués la dona ab los altres, los 

diables li digueren: «E, per què·ns tens tu, qui est nostre? No·t portam nosaltres en tal 

loch? E ací aytal71 mal nos has apparellat». E aquest, com molts mals li traguessen que 

hom no li sabia, fonch molt spantat e·s lexa de tenir la dona. Enaprés, los dimonis 

scorxaren lo cors de la dona e jaquiren-la quasi morta e hac en devoció sanct Pere e, 185 

tantost, fonch guarida. E lo damunt dit Conrado, aquestes coses veent e maravellant, se 

convertí a la fe a la fe cathòlica. 

Fonch un baró qui havia nom Oppiso e era heretge. E, ab occasió de una sua 

parenta heretja, ell vench a la sglésia dels frares e anà al vas de sanct Pere, on véu dos 

diners e pres-los. E, tantost, ell fonch congoxat de gran mal de paràlisis e no·s pogué 190 

moure de aquell loch fins que hagué restituïts los dos diners. E, veent la virtut de sant72 

Pere, ell se convertí a Déu e a la fe cathòlica.  

Era una monja en Alamanya, en un monestir qui73 havia nom Octembach,b de 

l’orde de Sanct Sixtí,74 del bis[CXXXIIIIa]bat de Contestina,c de què hagué gran malaltia 

en lo genoll que no pogué guarir en neguna manera en aquell·abadia. E, com ella no 195 

pogués anar visitar lo vas de sanct75 Pere, pensà’s que, per aytantes jornades com havia 

de anar al vas de sanct76 Pere, que digués tants paternostres. E, fent aquesta oració 

cascun dia, ella començà a millorar. E, com fonch al darrer dia per la darrera jornada, 

axí com si fos davant lo vas, ella77 començà a78 dir lo primer psalm del psaltiri e tot lo 

psaltiri ab gran devoció e, puys,79 fonch guarida. 200 

Era un baró de Canapício, de la vila de Mazati,d qui havia nom Rufí e era molt 

malalt, que perdia sanch per la part davall per vena trencada, e no podia trobar negun80 

remey. E, com sanch li isqués per VI dies e per VI nits, pregà sanct81 Pere que li ajudàs e, 

encontinent, fonch guarit e adormí’s. E en somni82 ell véu un frare de l’orde dels 

prehicadors ab grossa cara e bruna e pensà’s que fos companyó de sanct83 Pere. E, com 205 

aquell li liuràs palma banyada en sanch e ab un ungüent molt suau que li offeria dient: 

«La sanch encara és fresca, vine, donchs, a la sanch fresca de sanct84 Pere». E, com 

fonch despertat, ell se pensà que anàs visitar lo sepulcre de sanct85 Pere. 

Una comptesa qui és en lo castell de Massino,e lo qual és en lo bisbat de Ypòria,f 

hac gran devoció en sanct Pere e, a la sua vigília, ella posà una candela en un altar de 210 

Sant Pere màrtyr. E, com ella se’n tornàs a la sua casa, lo prevere, per avarícia, buffà la 

                                                 
a En LA: «Beregno» (LA 61, 173). 
b Ottenbach, en el cantó de Zúrich, Alemanya. 
c Constança, Ciutat del land de Baden-Württemberg, Alemanya. 
d Canavese, comarca del Piemont, Itàlia. Mazzè, població del Piemont. 
e Castell que es troba a la localitat de Caravino, prop de Torí (Itàlia). 
f Ivrea, població del Piemont, Itàlia. 
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candela, mas, encontinent, tornà la lum, per què, per enuig, ell86 entrà en lo cor e, 

davant l’altar major, ell87 trobà altra candela que y havia posada un capellà a honor de 

sanct88 Pere e volch-la appagar e no u pogué fer. E, com ho véu lo capellà, fonch89 molt 

irat e dix: «O, diables, no veeu manifest miracle que sanct90 Pere no vol que apagueu la 215 

candela!». E, axí, spantats, lo [CXXXIIIIb] prevere91 e lo capellà muntaren-se’n al castell e 

comptaren lo miracle a tots comunament.92 

Era93 un baró qui havia nom Roba de Meda,a qui94 perdé tota la sua roba a joch. E, 

aprés,95 tornà-sse’n de nit ab una lanterna a la sua casa96 e, com se véu axí nuu e havia 

perdut axí molt,97 ell se desesperà e començà de invocar los dimonis e comanà’s a ells.98 220 

Encontinent, tres dimonis99 li foren davant qui li feren caure la lanterna e prengueren-

lo per lo coll e strengueren-lo tant fortment100 que no podia parlar. E, com lo 

congoxassen en un solàb en què stava, aquells qui eren davall pujaren damunt dient: 

«O, Roba! Què fas?». E los dimonis respongueren: «Anau-vos-en en pau e entrau en 

vostres lits». E aquells pensaren-se que fos veu que101 parlàs e tornaren-se’n debaix. E, 225 

encontinent,102 los diables lo turmentaren [tant] fort103 que aquells anaren al prevere, 

qui, com per sanct104 Pere los hagués conjurats, dos de continent se n’exiren.105 E, en lo 

següent dia, fonch portat al sepulcre de sanct106 Pere, e anà ab ell lo prevere frare 

Guillem de Vercell.c E començà lo dimoni increpar, lo qual li respongué: «O, frare 

Guillem! Per cert no m’exiré per tu per ço com aquest home ha fetes les nostres obres». 230 

E, com li demanàs com havia nom, ell dix Balsefàs. E, com l’ach107 conjurat de part de 

sanct Pere que isqués del cors, ell isqué108 e l’ome caygué en terra e fonch109 guarit. E, 

aprés, rebé penitència de sos peccars. 

Era un heretge qui era110 gran disputador e bell parler e disputà ab elld e les sues 

errors ell mantingué. E preposà tant subtiment que sanct111 Pere no li volgué respondre 235 

e demanà112 dia d’acort. E entrà-sse’n en un oratori e féu oració a Déu plorant e que 

defenés la sua casa e convertís l’eretge a la fe cathòlica, o que li levàs lo parlar, que no 

parlàs contra la fe verdadera. E, enaprés, ell se’n tornà a l’heretge e, davant tots, dix-li 

que preposàs altra vegada ses [CXXXIIIIc] al·legacions e aquell, com volch parlar, <e> no 

pogué, per què l’eretge, confús, se n’anà e los fels feren gràcies a Déu. 240 

En la festa del Ram, prehicà sanct113 Pere a Milà davant gran multitut de gents, 

públicament dient: «Yo sé, per cert, que·ls heretges tracten la mia mort e, per la mia 

mort, han donada peccúnia, mas facen lo que puguen que més los perseguiré mort que 

viu». La qual cosa fonch manifesta segons que dit és. 

                                                 
a Es refereix a la població d’on era, a la Llombardia, Itàlia. 
b ‘Terrassa’, per això, a continuació, els que estan al pis de davall pregunten què passa. 
c Vercelli, població del Piemont, Itàlia. Guillem de Vercelli (1085-1142), abat benedictí fundador de l’orde 

de Montevergine. 
d ‘Sant Pere Màrtir disputà amb ell’. 
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En la ciutat de Florència, en lo monestir de Ripulis,114a una monja se posà en 245 

oració en aquell dia que sanct Pere sofferí passió. E véu la benaventurada Verge en lo 

sobirà loch de paradís e véu star dos frares prehicadors qui se’n pujaven al cel e foren 

posats de prop ella. E, com ella demanàs qui eren, ella oí una veu qui dix: «Aquest és 

fra Pere, qui puja davant Déu axí com a fum bé odorant». Gloriós és trobat, per cert, 

que en aquell dia morí que la monjà véu la visió. E, com ella fos treballada per gran 250 

malaltia, ella pregà sanct115 Pere ab gran devoció, per què rebé sanitat. 

Fonch un scolà de Magalona,b a Montpeller, e, saltant ell, se féu gran mal, entant 

que·s trencà e hac-ne tan gran dolor que no podia anar. E, com ell oís dir que una dona 

trobà de la sanch e de la terra de sanct116 Pere e la posà sobre una malaltia117 que tenia 

de cranch e, tantost, fonch118 desliurada, <e> ell dix: «O, Senyor Déu! No he yo 255 

d’aquella terra on sant Pere fonch soterrat, mas qui has donada119 en aquella terra per 

mèrits120 de sanct121 Pere tanta virtut que la dónes en aquesta». Axí que pres de la pols 

e, ab lo senyal de la creu, nomenà sanct Pere e posà-sse’n sobre lo mal e fonch guarit. 

En l’any de nostre Senyor mil CCLIX, en la ciutat de Compostela, fonch un baró 

qui havia nom Benet e havia les cames inflades e havia lo ventre inflat e la cara orrible 260 

e lo cors que semblava una cosa molt maravellosa. E, [CXXXIIIId] com ell demanàs a una 

dona almoiyna, ella li122 dix: «Més t’auria ops la fossa que·l menjar, mas yo·t consell que 

vajes a la casa dels prehicadors e confesa tots tos peccats e demana adjutori a sanct 

Pere». E, com ell vengués a la casa dels prehicadors e trobà la porta tancada, <e> aquí 

ell s’adormí e apparech-li un home en hàbit de prehicador qui·l cobrí ab la capa e mes-265 

lo’s123 dins en la sglésia. E, com se despertà, ell se trobà dins la sglésia e véu-se guarit, 

de la qual cosa foren molt maravellats com lo veren tan ben guarit. 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
3 en: de la I2 
4 lo son: son I2 
5 autoritats: auctoritats I2 
6 Sanct: sant I2 
7 fe: om. I2 
8 fe: secta I2 
9 seria bé: fos ben I2 
10 segura cosa: cosa segura I2 
11 e: ab I2 
12 loablement: loablament I2 
13 sanct: sant I2 
14 criminal: carnal I2 (mortalis criminis unquam sensit contactum LA 61, 25) 
15 pregàries: precs I2 

16 comanà: trames I2 

17 Jesucrist: crist I2 

18 dels: dels uostres I2 
19 sanct: sant I2 

                                                 
a Fa referència al monestir dominicà de Sant Jaume de Bagno a Ripoli, a la Toscana, Itàlia. 
b Antiga població del Baix Llenguadoc, al sud de Montpeller. 
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20 de: dela I2 
21 sanct: sant I2 
22 fonch: fonc I2 
23 sanct: sant I2 

24 lo compdat: tot lo comptat I2 
25 que: qui I2 
26 Sampson: samson I2 
27 sanct: sant I2 

28 mateixes: matexes I2 
29 sanctedat: santedat I2 
30 poch: pogue I2 
31 ell: en I2 
32 qui fonch: om. I2 
33 endimoniades: endemoniades I2 
34 moltes: diuerses I2 
35 qui: que I2 
36 una: om. I2 
37 cànçer: carçer I1 

38 sanct: sant I2 
39 se ajustaren los frares: los frares se aiustaren I2 
40 com: quant I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct Pere fos sanct: sant pere fos sant I2 
43 conexerien: conexirien I2 
44 sanct: sant I2 
45 foch: fonch (fōch) I1 

46 heretge increent: infel no creent I2 
47 yo he: om. I2 
48 a vosaltres, senyors: om. I2 
49 devotament sanct: deu deuotament e lo benauenturat sant I2 
50 Flandes: flandres I2 
51 III: tres I2 
52 <e>: om. I2 
53 sanct: sant I2 

54 lo: lur I2 
55 sanct: sant I2 
56 negun: en negun I2 
57 no·n: no I2 
58 ti: e te I2 
59 sanct: sant I2 
60 portem: porten I1 I2 

61 sanct: sant I2 
62 Sanct: sant I2 

63 sanct: sant I2 
64 est: es I2 

65 sanct: sant I2 
66 desesperes: desespés I1 (sembla que confongué l’abreviatura de per amb una p) 
67 fer allò: ara fer ço I2 
68 sanct: sant I2 

69 sant: sanct I2 

70 sanct: sant I2 
71 ací aytal: axi tal I2 
72 sant: sanct I2 

73 qui: que I2 
74 Sanct Sixtí: sant sixt I2 
75 sanct: sant I2 
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76 sanct: sant I2 
77 ella: om. I2 
78 a: om. I2 
79 puys: tantost I2 
80 negun: algun I2 

81 sanct: sant I2 

82 somni: somnis I2 

83 sanct: sant I2 
84 sanct: sant I2 
85 sanct: sant I2 
86 per enuig, ell: ell per enuig I2 
87 ell: om. I2 
88 sanct: sant I2 
89 fonch: fonc I2 
90 sanct: sant I2 
91 lo prevere: los prevers I1 (sacerdos LA 61, 210) 
92 a tots comunament: om. I2 
93 Era: om. I2 

94 qui: om. I2 
95 aprés: om. I2 
96 a la sua casa: om. I2 
97 e havia perdut axí molt: om. I2 
98 començà de invocar los dimonis e comanà’s a ells: comanas als dimonis I2 
99 Encontinent tres dimonis: e encontinent tres I2 
100 fortment: fort I2 
101 fos veu que: era veu qui I2 
102 encontinent: om. I2 
103 [tant] fort: tant fort I2 
104 sanct: sant I2 
105 se n’exiren: sen ixiren I2  
106 sanct: sant I2 
107 l’ach: lague I2 
108 que isqués del cors, ell isqué: ell isque del cors I2 
109 fonch: fonc I2 
110 qui era: om. I2 

111 sanct: sant I2 
112 demanà: demana li I2 
113 sanct: sant I2 
114 Ripulis: repulis I2 
115 sanct: sant I2 
116 sanct: sant I2 

117 malaltia: malalta I2 
118 fonch: fonc I2 
119 qui has donada: que has donat I2 
120 mèrits: merit I2 
121 sanct: sant I2 
122 li: il I1 

123 mes-lo’s: mes lo I2 
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[LXIII] DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT1 PHELIPa 

Phelip2 és dit ‘boca de làntia’ o ‘boca de mà’; o és dit de philos, que és ‘amor’, e yper, que 

vol dir ‘desobre’, quasi ‘amador de les coses sobiranes’. És dit boca de làntia per la sua 

luent prehicació; és dit boca de mà per ço com molt sovint obrava; és dit amador de les 

coses sobiranes per la contemplació celestial que hagué en si. 5 

LA VIDA3 DE SANCT PHELIP APÒSTOL [CXXXVa] 

Phelip apòstol, com prehicàs per Síthiab XX anys, ell fonch pres per los pagans e 

volgueren-lo forçar que sacrificàs les ýdoles. E, lavors, soptosament exí de terra un 

drach qui matà lo fill del bisbe e dos cavallers qui tenien pres a sanct Phelip e destroí 

tots los altres, entant que foren tots malalts e quasi a la mort. Per què sanct Phelip los 10 

dix: «O, barons! Féu ço que yo diré e, si u féu, no hajau temor de mort, ço és, que 

trenqueu la ymage de aquesta ýdola e, en loch de aquella, que adoreu4 la vera creu de 

Jesuchrist per ço que los vostres malalts sien guarits e los morts resuscitats». E aquells 

que5 eren treballats cridaven dient: «Ab què nosaltres siam guarits?». Encontinent, 

trencaren la ýdola e, lavors, sanct Phelip manà al drach que no fes mal a negun hom e 15 

que se n’anàs en lo desert; e, tantost, fonch fet. Enaprés, sanct Phelip guarí tots los 

malalts e aquells tres morts resuscità. E prehicà als creents la vera fe de Jesuchrist per 

un any e ordenà preveres e diaques.6 

Enaprés, se’n vench en la ciutat de Hierusalemc e aquí ell destruí la heretgia dels 

hebionitans,7d qui dehien que Jesuchrist no havia presa carn humana en la Verge Maria, 20 

sinó per encantament, per ço com era propheta e sabia molt de les arts. De la qual cosa 

dehien molt gran mentida, segons que l’apòstol en la prehicació los ho mostrà per 

vives raons, per la qual prehicació los heretges qui eren en tan gran error se convertiren 

e foren bons chrestians. Havia en Jerusalem l’apòstol dues filles vèrgens,8 les quals eren 

consegrades a Déu e per les quals nostre Senyor convertí molta gent per lurs9 25 

prehicacions e oracions.  

L’apòstol, VII dies abans de la sua mort, appellà tots los bisbes e los prevers,10 als 

quals manifestà lo seu trespassa[CXXXVb]ment, e dix: «O, barons! VII jorns m’à atorgats 

nostre Senyor per tal que us amonest e que us adoctrine». Era l’apòstol en hedat de 

LXXXVII anys. Enaprés, los infels lo prengueren e·l posaren en la creu a semblança 30 

d’aquell que ell prehicava e, axí, ell se n’anà a Déu e complí felment la sua vida. E les 

                                                 
a Data de celebració: 1 de maig a Occident (actualment, el 3 de maig). Sant Felip (segle I) és un dels 
apòstols, del qual conservem molt poques dades, sembla que predicà a Àsia Menor. Es representa amb la 
creu del seu martiri o amb els pans, en la multiplicació de la qual participà. 
b Escítia, regió del nord de la mar Negra, entre el Don i els Carpats. 
c Error de substitució: Jerusalem esdevé una lectio facilior de la lliçó original: «in Asiam in ciuitatem 
Hierapolin uenit» (LA 62, 13). Hieràpolis, antiga població de Frígia. 
d Ebionites, secta gnóstica que negava la divinitat de Jesús, encara que el consideraven profeta. 
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dues sues filles foren màrtyrs11 e soterrades al costat de lur pare, la una en la dreta part 

e l’altra12 en la esquerra. 

Diu sanct13 Gregori que aquest sanct14 apòstola fonch la un dels VII diaques qui 

són nomenats e scrits15 en lo martilogi, là on és dit: «VIII ydus iulii» (‘en lo VIII16 dia del 

mes de juliol’). Fonch ennoblit sanct17 Phelip en la ciutat de Cesarea, on féu molts 5 

miracles, e aquí fonch soterrat, e aquí foren soterrades III filles sues (e la IIII fonch 

soterrada en la ciutat de Èphesim).b Donchs, lo primer Phelip no era tal com aquest en 

açò que aquell fonch apòstol e aquest fonch diaqua;18 e aquell jau en Hierusalem19 e 

aquest jau en Cesarea; aquell hac II filles prophetises e aquest, IIII, jatsia que la Hystòria 

ecclesiàstica s’i20 ajusta, dix que fonch sanct21 Phelip apòstol, lo qual hagué IIII filles 10 

profetises.c 

                                                 
1 DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANT: Interpretacio de sant I2 

2 Phelip: Helip I1 (falta la caplletra) 
3 LA VIDA: om. I2 
4 adoreu: adorau I2 
5 que: qui I2 
6 diaques: diqueas I1 

7 hebionitans: hebronitans I1 

8 vèrgens: verges I2 
9 lurs: les lurs I2 
10 prevers: preueres I2 
11 màrtyrs: martyres I2 
12 l’altra: laltre I2 
13 sanct: sant I2 

14 sanct: sant I2 
15 e scrits: esrits I1 

16 VIII: ·vi· I1 
17 sanct: sant I2 
18 diaqua: diaque I2 
19 Hierusalem: hiersalem I1 

20 s’i: sia I1 

21 sanct: sant I2 

                                                 
a A partir d’ací es parla d’un altre sant Felip (Ac 6, 5), que fou un dels set diaques: «De Philippo autem...» 
(LA 62, 23) 
b Efes, antiga població de la Jònia, a la costa occidental de l’Àsia Menor. 
c Es tracta d’una citació de sant Jeroni, no de sant Gregori. 
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[LXIV] LA INTERPRETACIÓ1 DE SANCT JAUMEa 

Jaume vol aytant dir com ‘sotsplantador’ o ‘sotsplantant cuytadament’ o ‘appellant’; o 

és dit Jaume de ia, que és ‘déus’, e cobar, que és ‘càrrech’ o ‘pes’; o és dit Jaume quasi 

Iacopus, a iaculo et cope, que és ‘trencament’, e axí és dit quasi ‘trencat per darts’. És dit, 

donchs, sotsplantador del món per menyspreaments, sotsplantant cuytadament lo 5 

diable e apparellant lo seu cors a tot bé. Fonch ell pes divinal per egualtat de costumes 

e fonch trencat ab darts per martyri. [CXXXVc] 

LA VIDA2 DE SANCT JAUME APÒSTOL 

aume apòstol és appellat Jaume Alphei, ço és, fill;b Jaume, frare de nostre Senyor,3 e 

Jaume Just. E és dit Jaume Alphei, no tan solament segons carn, mas ho és segons 10 

interpretació de nom, per ço com Alphei vol aytant dir com ‘home ensenyat’ o 

‘ensenyament’ o ‘fugitiu’ o ‘milleu’.c Donchs, és dit Jaume Alphei com fonch ensenyat 

per spiració de sciència; és dit ensenyament per lo ensenyament dels altres; e milleu per 

reputació de humilitat; e fugitiu del món per menyspreament. E és dit frare de 

Jesuchrist per ço com fonch molt semblant a ell, entant que en lurs fayçons a divisir 15 

fonch hom molt duptant. On, com los jueus anassen pendre Jesuchrist, perquè ells no 

prenguessen Jaume en persona de Jesuchrist, ells reberen de Judes lo senyal del besar. 

E açò diu sanct4 Ignaci en la epístola que tramés a sanct5 Johan, dient: «Si a mi és degut, 

ab tu vull anar en les partides de Jerusalem per ço que veja aquell honrat Jaume que és 

nome[CXXXVd]nat Just, lo qual dien que és semblant a Jesuchrist de cara e de vida e de 20 

comportaments; lo qual dien que, si·l veig, que veuré per semblant Jesuchrist per 

semblança del cors». O és dit frare de Jesuchrist per ço com Jesuchrist e sanct Johan6d 

eren exits de dos frares, ço és, de Joseph e de Cleophàs. E no és dit frare del Senyor per 

ço que fos fill de Josep, qui fonch spòs de la Verge Maria, d’altra muller, segons que 

alguns dien, mas per ço com fonch fill de Maria, de la filla de Cleophàs. Lo qual 25 

Cleofàs fonch frare de Joseph, spòs de la Verge Maria, jatsia que mestre Johan Beleth 

diga que Alpheus, pare de sanct7 Jaume, fos frare de Joseph, spòs de la Verge Maria, la 

qual cosa no és creedora. E los jueus appellen frares aquells qui s’atanyen per dues 

parts.e O és dit frare de Jesuchrist per los grans privilegis e per la excel·lència de la 

sanctedat de vida, en la qual fonch davant tots los apòstols ordenat en Hierusalem en 30 

bisbe. E és dit Jaume Menor a differència de sanct Jaume Zebedei, jatsia que sanct Jaume 

                                                 
a Data de celebració: 1 de maig (actualment, el 3 de maig). Sant Jaume Alfeu o Menor (segle I) fou un dels 
apòstols, la tradició llatina l’ha identificat amb el fill de Maria Cleofàs o amb el germà de Jesús, primer 
bisbe de Jerusalem. Es representa amb l’atribut del seu martiri, un garrot. 
b S’entén ‘fill d’Alfeu’. 
c ‘Mil·lèssim’ (sembla una mala lectura, potser d’una abreviatura). 
d Error de substitució d’I1, evidentment es refereix al mateix sant Jaume. 
e «Iudei ergo fratres uocabant qui se ex utraque parte sanguinis contingebant» (LA 63, 21); és a dir, ‘els 
jueus anomenaven germans els parents per part de pare i de mare’. 

J 
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Zebedei sia nat primerament per appellament, emperò fonch darrer. Perquè aquesta 

costuma en moltes regions és observada: per aquell qui primerament entra en religió és 

major appellat e aquell qui darrer entra és appellat menor, jatsia que sia major o per 

edat o per sanctedat més digne. E és dit Jaume Just per lo mèrit de la excel·lent 35 

sanctedat, car, segons que diu sanct Jerònim, ell fonch de tan gran reverència de 

sanctedat en lo poble que molts desijaven tenir lo seu vestiment ab la boca. Perquè de 

la sua sanctedat scriví Egisipus, qui fonch vehí dels apòstols, segons que és legit en les 

Hystòries scolàstiques:a «Rebé la Sglésia sanct Jaume, frare de Jesucrist, qui és appellat 

per tots Just, del temps [CXXXVIa] de Jesucrist durant fins a nosaltres. E aquest fonch fet 40 

sanct del ventre de la sua mare, lo qual no begué vi de rahims ne de cerves ne menjà 

may carn ne ferre no pujà en son cap ne fonch untat ab oli ne entrà en bany e anava 

tostemps vestit de li. E stava tostemps agenollat en oració, que calls tenia en los genolls, 

axí com als peus. E, per aquesta sobirana justícia, fonch appellat Just e <de>8 Abba, que 

és interpretat ‘guarniment’ e ‘de poble, justícia’. E aquest tot sol entre los apòstols, per 45 

la sua gran sanctedat,9 li era degut que entràs en la sancta10 sanctorum, no gens per cosa 

de sacrificar, mas per orar». Açò diu Egisipus.11 

És dit encara que ell cantà entre los apòstols primerament missa en Jerusalem, 

car, per la gran excel·lència de la sua sanctedat, li feren aquesta honor los apòstols: que, 

aprés la ascensió de Jesuchrist, ell primerament cantàs missa entre ells en Jerusalem, e 50 

encara abans que fos ordenat en bisbe (com se diga en lo Fet dels Apòstols que, abans 

de la sua ordenació, que·ls dexebles eren perseverants en la doctrina dels apòstols e·n 

la comunicació del trencament del pa,b lo qual se reb en la celebració de la missa). O és 

dit que cantà primerament missa per ço com, primerament, la dix ab vestiments 

bisbals.12 Enaprés, la cantà sanct Pere en Antiochia e sanct13 March en Alexandria. E 55 

aquest sanct Jaume fonch hom de molt gran virginitat, segons que diu sanct Jerònim en 

lo libre Contra Joviniànum. 

En lo divendres de Pasca, com fonch mort Jesuchrist, segons que diu Josephus e 

sanct14 Hierònim en lo Libre dels barons nobles, sanct Jaume féu vot que no menjaria fins 

que Jesuchrist fos resuscitat de mort, per què aquell dia de la resurrectió li apparech 60 

Jesuchrist e dix a aquells qui [CXXXVIb] ab ell eren: «Apparellau la taula e posau-hi pa». 

Enaprés, lo pa prenent, ell lo beneí e donà’n a sanct Jaume Just dient:15 «Sus leva, frare 

meu, e menja per ço com lo Fill de l’Home és resuscitat».  

E, com en lo seté any del seu bisbat, los apòstols venguessen en lo dia de Pasca en 

Jerusalem, sanct16 Jaume los demanà quantes coses ne com grans havia fetes per ells 65 

Jhesucrist e aquelles ell los recomptà davant tot lo poble. E, com sanct Jaume17 prehicàs 

VII dies davant tots los apòstols en lo temple, davant Cayfàs e alguns jueus, e ja fossen 

apparellats que·s volien batejar, soptosament entrà un home en lo temple cridant: «O, 

                                                 
a Ací es refereix a la Història eclesiàstica d’Eusebi de Cesarea i no a la Història escolàstica de Pere Comestor. 
Egesip fou un jueu convers que visqué gairebé un segle després de Flavi Josep (38-100). 
b Ac 2, 43. 
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barons israelites! Què féu? Per qual raó vos jaquiu enganar en aquests enganadors?». E 

scomogué tant lo poble que volgueren alapidar a sanct18 Jaume e a tots los apòstols. E 70 

aquell home pujà en lo graó on prehicava sanct Jaume e lançà’l davall e, d’aquí avant, 

ell coxejà molt. 

En lo XXX any del seu bisbat, los jueus veren que ells no podien matar sanct Pau 

per ço com s’era appellat a l’emperador en Roma, per què ells lexarena lur mal coratge 

contra sanct19 Jaume e sercaren-li occasió, que fonch en lo temps dels apòstols, segons 75 

que es troba en les Històries scolàstiques.b Los jueus vengueren a ell pregant e dient: 

«Pregam-te que revochs lo poble, que ells se pensen que tu es Christ,c per què·t pregam 

que consells a tots aquells qui·t vendran en lo dia de Pasca que no creguen en 

Jesuchrist e nosaltres farem ço que tu20 volràs e farem de tu testimoni que tu est just». 

Per què ells lo posaren sus en la altesa, sobre la pinna del temple e, ab gran veu, 80 

cridaren: «Aquest és lo més just home que sia, al qual nosaltres tots devem obeir». Per 

què li digueren: «Digues-nos ta voluntat». E, lavors, sanct Jaume, ab molt gran veu, los 

respòs: «Què·m demanau del [CXXXVIc] Fill de l’Home? Ve’l-vos que seu en lo cel, a la 

dreta de la sobirana virtut, e és esdevenidor jutjar los vius e los morts». E, com açò 

oïren, los crestians foren molt alegres, per què l’oïren molt volenterosament. E los 85 

scrivans e fariseus digueren: «Per mal nostre havem fet donar aquest testimoni de 

Jesuchrist, per què pugem alt e lancem-lo21 davall per ço que los altres ne sien més 

spantats, que no creguen en ell». E, ensemps, ab gran veu, ells cridaren: «O, home just, 

guanyada has mort!». Per què pujaren alt e lançaren-lo baix e, puys, lo lapidaren dient: 

«Alapidem en22 Jaume Just!». Mas, ell stava de genollons e pregà dient: «Senyor Déu, 90 

yo·t prech que tu·ls perdons per ço com no·s saben què·s fan».d E, lavors, un dels fills 

dels preveres, de Rachap,e cridà dient: «Yo us prech que li perdoneu e que no li façau 

mal per ço com aquest home just pregà per nosaltres mentre lo alapidam». E, lavors, un 

de aquells pres una gran perxa en què stenien draps e dóna-li tal colp al cap que lo 

cervell li isqué defora e per tal martiri ell se n’anà a nostre Senyor e fonch soterrat prop 95 

lo temple. E, com lo poble volgués venjar la mort de l’apòstol e volgueren pendre e 

punir los malfactors, ells foren fugits. 

Recompte23 Josephus que, per lo peccat de la mort de sanct24 Jaume Just, fonch 

feta la destructió de Jerusalem e l’escampamén25 dels jueus. E, no tan solament per ell,26 

                                                 
a En el sentit de ‘dirigiren’ («persecutionis sue tyrannidem in Iacobum conuerterunt» LA 63, 50). 
b Traducció errònia: «sicut predictus Egesippus apostolorum contemporaneus refert, secundum quod in 
hystoriis ecclesiasticis inuenitur» (LA 63, 50), el que és contemporani als apòstols és Egesip. I, de nou, es 
tracta de la Història eclesiàstica i no de la Història escolàstica. 
c Traducció deficient: «Oramus te ut reuoces populum, quia ipse errat in Ihesu putans quod ipse sit 
Christus» (LA 63, 51); és a dir, el poble pensa que Jesús és Crist i, per això, està en l’error, no que sant 
Jaume siga Crist. 
d Lc 23, 24. 
e ‘Recabita’ o ‘descendent de Recab’. Els recabites es mantenien fidels a l’estil de vida nòmada de quan els 
israelites eren al desert, ja que creien que la instal·lació sedentària d’Israel a Canaan era la causa de la 
degeneració religiosa. 
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abans fonch feta per la mort de Jesuchrist majorment, segons que diu lo Senyor:27 «No 100 

lexaran en tu pedra sobre pedra per ço com no conexeràs lo temps de la tua visitació».a 

Mas, com lo Senyor no vol la mort dels peccadors, per ço que no haguessen scusació, 

Déu sperà la lur penitència fins a XL anys e féu-los prehicar majorment per sanct28 

Jaume Just per tot aquell temps. Mas, [CXXXVId] com ell no·ls pogués per sos 

amonestaments a Déu revocar, ell los volgué ab maravelles spantar, car, en aquells29 XL 105 

anys que ells eren donats a penitència, moltes maravelles los esdevengueren. E, 

majorment, una stela los apparech molt resplandent,30 que era31 semblant de castell, e 

veren-la per tot un any resplandir. E, en una festa de Pasca, en la hora de la nit, vench 

tan gran resplandor sobre lo temple que tots se pensaven que fos dia clar. En aquella 

matexa festa, los vedells qui eren portats al temple per sacrificar tornaren soptosament 110 

en les mans dels ministres anyels. E, aprés alguns dies prop, foren vists carros e 

carretes en totes les regions per l’ayre e vehia hom companyies de hòmens32 armats 

mesclar ab los núvols e les ciutats eren encircuïdes de companyies invisibles. E, en altre 

dia, la nit de la festa de Pentacostés,33b los preveres entraren en lo temple per l’offici a 

dir e sentiren brogit ab grans trons que dehien: «Trespassem d’aquestes selles».c E, 115 

abans del quart any de la batalla, un baró qui havia nom Jesús, fill de Anania,34d 

començà a cridar en la festa dels Tabernaclese e dix: «Veu d’orient, veu de solponent, 

veu de IIII vents, veu sobre Jerusalem e sobre lo temple, veu sobre los sposos e sobre les 

sposes, veu sobre tot lo poble». Per què lo baró fonch pres e ferit e trencat, mas ell, per 

ço com alre no podia dir e com més fort lo ferien, <e> més fort cridava. Per què fonch 120 

portat al temple e al jutge, qui·l féu turmentar e açotar fins que·ls ossos se mostraven, 

mas aquell home no plorava ne pregava Déu, mas dehia aquestes paraules: «Mala 

ventura vos vendrà a vosaltres de Jerusalem». Açò recompta Josephus.  

E, com los jueus no·s volguessen35 convertir per amonestacions ne per maravelles, 

[CXLVIIaa]36 aprés XL anys, Vespesià37 emperador e Titus, son fill,f vengueren en 125 

Hierusalem per manament de nostre Senyor e destroïren la ciutat del tot. E açò fonch 

causa de lur adveniment, segons que·s troba en una hystòria. On, com Pilat véu que ell 

havia condemnat a mort Jesuchrist a tort, hac paor que l’emperador38 Tyberi Cèsarg fos 

irat contra ell, per què ell tramés per scusar-se davant l’emperador un missatge qui 

havia nom39 Albano. En aquell temps, tenia la senyoria en40 Vespesià per l’emperador 130 

en la terra de Galàcia e lo missatge de Pilat, per contrari de temps que hac,41h vench en 

                                                 
a Lc 19, 44. 
b Pentecostés, festivitat jueva d’origen agrari, als cinquanta dies després de Pasqua,  que commemora la 
promulgació de la Llei al Sinaí al cap de cinquanta dies de la sortida d’Egipte. 
c «Transeamus ab hiis sedibus» (LA 63, 86), en el sentit de ‘Anem-nos-en d’ací’, que és com es tradueix en 
l’edició italiana (Maggioni 2007: 507) 
d Ananies, summe sacerdot jueu, pels anys 47-59. 
e Festivitat jueva que se celebra del 15 al 22 de tišrī (setembre-octubre) en commemoració dels temps en 
què els israelites habitaren al desert. 
f Vespasià, emperador romà del 69 al 79; el seu fill Tit, també dit Vespasià, emperador romà del 79 al 81. 
g Tiberi, emperador romà del 14 al 37. 
h «a uentiis contraris» (LA 63, 96). 
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la terra de Galàcia e fonch portat davant en42 Vespesià. E servave’s aytal costuma en 

aquella terra: que tothom que sofferís naufraig devia perdre les sues coses e ell era fet 

catiu del príncep. Al qual missatge en Vespesià43 demanà ell qui era ne d’on venia ne a 

on anava, e ell dix: «Yo só de Jerusalem e de aquelles partides vench e dech anar a 135 

Roma». E en Vespesià44 li dix: «Tu, donchs, véns de la terra dels savis e deus saber de 

l’art de medicina e, per ço com tu es metge, tu·m deus guarir».45 Havia en Vespesià46 

una manera de vèrmens lonch temps haguda en les narils que hom nomenava vespes, 

per què ell hac nom Vespesià.47 E lo missatge dix-li: «Sàpies, senyor, que yo no sé de 

l’art de medicina, per què no·t poria guarir». E en Vespesià48 dix-li: «E, si tu no·m 140 

guareixs,49 yo·t faré matar». E lo missatge dix-li: «Senyor, aquell propheta qui los cechs 

il·luminava e los dimonis fahia fugir e los contrets dreçava sap que yo no sé d’aquella 

art». E en Vespesià50 li dix: «Qui és aquell de qui tu dius aytals paraules?». E aquell li 

dix: «Aquell és Jesús de Nazareth, lo qual crucificaren los jueus per enveja. E, si tu 

creus [CXLVIIab] en ell, encontinent seràs guarit». E en51 Vespasià dix: «Yo crech que, 145 

pus que à morts52 resuscitats, que bé porà a mi sanar d’aquesta malaltia». E açò dient 

les vespes li caygueren de les narils e fonch53 bé guarit. E, lavors, en Vespesià,54 ple de 

gran goig, dix-li: «Yo só cert que aquell qui m’à guarit fonch55 Fill de Déu, per què yo 

demanaré licència a l’emperador que puga anar en Jerusalem ab grans companyies e 

destroiré los jueus qui·l mataren». Per què dix al missatge: «Pren les tues coses e ves-150 

te’n a la tua casa sa e segur». 

Enaprés, en Vespesià56 se n’anà en Roma e demanà licència a l’emperador en 

Tyberi que pogués57 destroir Jherusalem58 e tota Judea, la qual cosa li fonch atorgada. E, 

dins alguns anys, ell ajustà grans companyies e, en lo temps d’en Neró emperador,a ell 

anà ab molt grans companyies en Jherusalem e, en lo dia de Pasca, ell la assetjà59 155 

poderosament e aquí ell enclogué gran multitut60 de gents qui61 eren venguts per la 

festa. E, abans que en Vespesià62 vengués, los fels qui eren en Jherusalem foren 

amonestats per spirit que de allí isquessen e que se n’anassen en un puig prop flum 

Jordà qui havia nom Pel·la e aquí ells stigueren per ço que no sentissen de la venjança 

del poble malvat.  160 

Enaprés, en Vespesià63 vench en una ciutat de Judea, prop de Jerusalem, per nom 

Jonapatan, de què era príncep en Josephus, lo qual se defés molt baronilment64 ab la 

sua companya. Emperò, com ell ves lo perill de la ciutat, que·s perdia, él pres XI jueus e 

entrà-sse’n en una cova davall terra, dins la ciutat. E foren aquí molt constrets per fam 

e amaven més aquí morir que si fossen catius de Vespesià.65 E volien-se matar per 165 

[CXLVIIac] ço que fessen de la lur sanch sacrifici a Déu e, com Josephus, pus digne fos 

que·ls altres, volgueren-lo primer matar per ço que per pagament de la sua sanch fos 

Déu pus tost placat en son scomoviment. Mas, Josephus, qui era baró savi e que no 

volia morir sens stabliment de juý de mort e de sacrifici, per què manà metre sorts 

entre dos e dos qual morria primer. Axí que les sorts demostraven que, adés, devia 170 

                                                 
a Neró, emperador de Roma del 54 al 68. 
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morir un, adés, altre, fins que fos vengut al darrer, ab lo qual en Josephus se mes en les 

sorts. E, lavors, en66 Josephus levà en aquell lo coltell de la mà e demanà-li si volia més 

viure o morir, e aquell respòs: «Yo am més viure si per la tua gràcia yo puch conservar 

la mia vida». E en67 Josephus exí de la casa e parlà amagadament ab un familiar de 

Vespesià68 e pregà’l que li empetràs vida ab en Vespesià,69 la qual cosa li acabà. E, com 175 

en70 Josephus fos aportat davant en Vespesià, en Vespesià71 dix a Josephus que ell 

merexia mort si ell no li hagués haguda merçè. E en72 Josephus li dix: «Si alguna cosa 

he yo mal feta, tot se pot millorar». E en Vespesià73 li dix: «Què pot fer aquell qui ligat 

és?». E en74 Josephus li dix: «Si tu vols fer ço que yo·t diré, yo faré cosa qui serà a tu 

honor». E l’emperador li dix: «Digues ço que·t vulles que, si bé’n dius, seràs cregut». E 180 

en75 Josephus li dix: «Sàpies, senyor, que l’emperador de Roma és mort e los senadors 

han fet a tu emperador». E en Vespesià76 li dix: «Si tu es propheta, per què no has dit a 

aquesta ciutat, qui és a juý de mort, lo meu adveniment?». E en77 Josephus dix: «Sàpies 

que, abans de XL dies que tu fosses ací, los ho diguí». E, aprés, los missatgers de Roma 

vingueren a Vespesià78 e digueren-li que ell era levat emperador, per què ell se n’anà a 185 

Roma e jaquí en son loch Titus, son fill, qui tench Hierusalem assetjat [CXLVIIad] dos 

anys.  

E esdevench tan gran fam en Jerusalem que les mares se’n menjaven los fills e 

aquí havia tan gran pudor que les gents ne morien e lançaven los morts per los murs. 

E, com en79 Titus véu que los valls eren plens de morts e que tota la terra era 190 

corrumpuda, ell [levà]80 les sues mans a Déu plorant e dient: «Senyor, ver Déu, tu saps 

que yo açò no fas sinó per lo teu juý». Era tan81 gran fam per la ciutat que les sabates e 

les coreges se menjaven. Era una dona noble per nom dona Clarissa e matà un son fill 

per menjar e stojà’n la meytat. E ladres entraren en la sua casa e sentiren la odor de la 

carn e digueren-li que·ls donàs de la carn e ella mostrà’ls los membres de l’infant dient: 195 

«Veus com vos n’é stojada bona part». E aquests com ho veren foren molt spantats e 

ella los dix: «Sapiau82 que aquest és mon fill e meu és lo peccat. Menjau-ne per ço com 

yo n’é menjat, qui só sa mare». E aquests, oint les paraules, fugiren. 

E, com foren dos anys complits, en Titus pres Jerusalem e enderrocà e destroí lo 

temple de tot. E, axí com ells havien comprat Jesuchrist per XXX diners, ell donà XXX 200 

jueus per un diner. E, segons que compta Josephus, XCVII mília jueus hi foren presos e 

venuts e moriren-ne XI cents mília per fam e per coltell. Diu-se que, dins un mur 

enderrocat, trobaren un home vell molt canut e demanaren-li qui era e aquest respòs: 

«Yo só Josep Abarimatia, de la ciutat de Judea, e fuy ací enclòs per los jueus per ço com 

yo soterrí lo cors de Jesuchrist; e ell ha·m donat a menjar e m’à confortat d’aquell temps 205 

ençà divinalment». 

E, com Vespesià fonch mort, en Titus, son fill, fonch emperador e fonch hom 

misericordiós e franch e féu gran bé. E, un dia, ço és, [CXLVIIIaa]83 al vespre, com ell se 

pensàs que no havia fet bé en aquell dia, per què dix: «O, amichs, aquest dia he 

perdut!».  210 
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Aprés lonch temps, los jueus volgueren refer la ciutat de Jerusalem e, com foren 

venguts en lo loch, ells trobaren aquí moltes creus, per què foren spantats e fugiren. E 

lo sendemà, que tornaren, trobaren creus de sanch en los vestiments formades e 

fugiren. E la terça vegada que y vengueren exí foch de la terra qui·ls cremà tots. 

                                                 
1 interpretació: interpretadio I1 

2 LA VIDA: om. I2 

3 Senyor: senor I1 

4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 
6 Johan: jaume I2 (Iacobus LA 63, 18) 
7 sanct: sant I2 
8 <de>: appellatus est iustus et abba LA 63, 31 
9 sanctedat: santedat I2 

10 sancta: santa I2 
11 Egisipus: esigipus I1 I2 
12 bisbals: espiscopal I2 

13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 dient: dient li I2 

16 sanct: sant I2 
17 sanct Jaume: om. I2 
18 sanct: sant I2 
19 sanct: sant I2 
20 tu: om. I2 

21 lancem-lo: lançem I2 
22 en: om. I2 
23 Recompte: Recompta I2 
24 sanct: sant I2 
25 escampamén: escampament I2 
26 ell: ells I1 I2 

27 Senyor: senor I1 
28 sanct: sant I2 
29 aquells: aquell I1 

30 los aparech molt resplandent: molts resplandent los apparec I2 
31 que era: om. I2 
32 hòmens: homes I2 
33 Pentacostés: pentecostes I2 
34 Anania: Ananias I2 

35 volguessen: poguessen I2 

36 Error de foliació per CXXXVII. 
37 Vespesià: vespasia I2 

38 l’emperador: emperador I2 

39 nom: non I1 

40 en: om. I2 
41 hac: hague I2 
42 en: om. I2 
43 en Vespesià: vespasia I2 
44 en Vespesià: vespasia I2 
45 guarir: guarix I1 

46 en Vespesià: vespasia I2 
47 hac nom Vespesià: hagué nom vespasia I2 
48 en Vespesià: vespasia I2 
49 guareixs: guareix I2 
50 en Vespesià: vespasia I2 
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51 en: om. I2 
52 à morts: morts ha I2 
53 fonch: fonc I2 
54 en Vespesià: vespasia I2 
55 fonch: fonc I2 
56 en Vespesià: vespasia I2 

57 pogués: ell pogues I2 
58 Jherusalem: Jherusolem I1 

59 assetjà: asseteia I1 

60 gran multitut: vna gransissima multitut I2 
61 qui: los quals I2 
62 en Vespesià: vespasia I2 
63 en Vespesià: vespasia I2 

64 baronilment: baronivolment I2 
65 Vespesià: vespasia I2 
66 en: om. I2 
67 en: om. I2 
68 Vespesià: vespasia I2 
69 en Vespesià: vespasia I2 
70 en: om. I2 
71 en Vespesià, en Vespesià: vespasia vespasia I2 
72 en: om. I2 
73 en Vespesià: vespasia I2 
74 en: om. I2 
75 en: om. I2 
76 en Vespesià: vespasia I2 
77 en: om. I2 
78 Vespesià: vespasia I2 
79 en: om. I2 

80 [levà]: leua I2 
81 tan: si I2 
82 sapiau: sapiu I1 

83 Error de foliació per CXXXVIII. 
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[LXV] DEL TROBAMENT DE LA SANCTA1 CREUa 

o trobament de la sancta creu és dit per ço com en tal dia la sancta creu fonch 

trobada, car abans fonch trobada per Seth, fill de Adam, en paradís terrenal, 

segons que devall se recompta; e fonch trobada per Salamó en lo mont de Líbano; e per 

la regina de Sabbà en lo temple de Salamó; e per los jueus en lo rech de l’aygua e per 5 

sancta Helena en Monticalvari.b Lo trobament de la sancta creu fonch CC anys e més 

aprés la passió de Jesucrist. 

És legit en l’Evangeli de Nicodemus que, com Adam fos malalt, son fill Set anà a 

[CXLVIIIab] les portes de paradís terrenal e demanà que li donassen de l’oli del fust de 

misericòrdia ab què untàs son pare per tal que·l guarís. Al qual apparegué l’àngel 10 

sanct2 Miquel, qui li dix: «No vulles treballar ne plorar per ço que hages del fust de 

misericòrdia, car sàpies que no·n poràs haver fins que sien complits V mília CC3 anys».c 

Jatsia açò que de Adam fins a la passió de Jesuchrist fossen passats V mília CC anys III 

anys.d Lig-se en altre loch que l’àngel li apparech ab un ramelet d’arbre e manà-li que·l 

plantàs en lo mont de Líbano. E lig-se en una hystòria dels grechs que l’àngel li donà 15 

del fust en què peccà Adam e dix-li que, com levaria fruyt, que son pare seria sanat. E, 

com en4 Seth fonch tornat, trobà son pare mort e plantà lo ram, qui·s féu molt gran, 

vivint fins al temps de Salamó. E Salamó manà’l tallar e féu-lo metre en sa casa, mas, 

segons que diu en5 Johan Beleth, no s’i pogué bonament alogar6 en la casa ne en negun 

altre loch que no y fos breu7 o lonc. E los maestres, com ayrats, feren-lo foragitar e 20 

feren-ne palanca en un passatge on havia aygua. On, com la regina de Sabbà vengués 

per oir de la saviesa de Salamó e volgués passar per aquell loch, ella véu en spirit que·l 

salvador del món devia ésser penjat en aquell fust, per què no volgué passar en aquest8 

fust, abans l’adorà molt humilment. Puix9 ella dix a Salamó que, en aquell fust, devia 

ésser penjat un home per la mort del qual devia ésser destruït lo regne dels jueus, per 25 

què Salamó lo féu levar d’aquell loch e féu-lo metre davall terra. Enaprés, fonch fet 

aquí un pou en què los manixeuse lavaven lurs sacrificis, per la qual aygua eren molts 

hòmens guarits. E diu-se que en lo temps de la passió de Jesuchrist nadà desús e, com 

los jueus lo veren, pren[CXLVIIIac]gueren-lo e feren-ne creu a Jesuchrist. És dit que la 

creu de Jesuchrist fonch de quatre maneres de fust, ço és: de palma e de oliver e de 30 

ciprés e de cedre.  

                                                 
a Data de celebració: 3 de maig. Aquesta festivitat commemora el retrobament de la creu de Crist per 
iniciativa de santa Helena. La llegenda de la recuperació de la creu s’origina a Jerusalem en la segona 
meitat del segle IV 
b Aquesta part correspon a «De nomine», és a dir, a l’etimologia o a la «Interpretació» de FS. 
c Error de FS: «quinque milia quingenti» (LA 64, 6) 
d «V milia CIC et XXXIII» (LA 64, 6), és a dir, 5.232 anys (5.000 + 199 + 33, l’edat de Crist). El ms. llatí V diu CC 
en lloc de CIC, potser aquest error ha causat part d’aquest ball de xifres. 
e «Nathinei» (LA 64, 20), que són els servidors del temple per sota dels levites. 

L 
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Aquell preciós fust stigué devall terra CC anys e més, mas fonch trobat per sancta 

Helena, mare de Constantí emperador,a en aytal manera. En aquell temps, se ajustaren 

gran multitut de barbres prop lo flum qui és appellat Danubi e volien passar lo flum e 

volien subjugar a lur senyoria totes les regions d’allí fins a occident. E, com Constantí 35 

ho sabé, ell ajustà grans companyes10 e posà’s prop lo flum Danubi. E, com los barbres 

passassen lo flum, Constantí fonch molt spantat per ço com véu que lo sendemà serien 

ab ell. E, en la següent nit, l’àngel lo despertà e dix-li que guardàs alt, devers lo cel, e, 

axí com ell11 guardava al cel, ell véu lo senyal de la creu, qui fonch fet de molt clar lum, 

e havia scrit ab letres de or aquest títol sobre si: «Per aquest senyal vençràs». 40 

Encontinent, aquest fonch confortat per aquella visió celestial e féu fer lo senyal de la 

creu e manà que l’i portassen davant. E, axí com vench contra sos enemichs, aquest los 

féu fugir e matà’n gran multitut. E, lavors, Constantí appellà tots los seus bisbes dels 

temples e demanà’ls de qual déu era aquell senyal,12 respongueren-li que no u13 sabien. 

E alguns chrestians vengueren a ell que li ensenyaren lo misteri de la creu e la fe de la 45 

Trinitat, per què ell cregué perfetament en la fe de Jesucrist e fonch batejat per Eusebi 

papa.b E aquell Constantí fonch pare d’aquell Constanti qui·s convertí per sanct14 

Silvestre e, com lo pare fonch mort, lo fill, per la virtut del pare, de la victòria que 

hagué, e per la virtut de la sancta creu, ell tramés sa mare na15 Helena en Hierusalem 

per ço que cercàs la creu, segons que davall és recomptat.c  50 

La hystòria, emperò, [CXLVIIIad] diu que aquesta victòria fonch feta en altra 

manera, car trobe’s aquí que en16 Maxencid vench ab sos exèrcits al pont de Albinoe e 

Constantí féu oració a Déu que li donàs adjutori. E véu en lo cel, devers orient, lo 

senyal de la creu reluir en manera de foch e véu àngels qui li dehien: «O, Constantí, ab 

aquest senyal vençràs!». E, lavors, en Constantí, molt alegre, se’n tornà e fonch segur 55 

que hagués victòria. E féu-se fer lo senyal de la creu en lo seu front e una senyera ab la 

creu e en la mà dreta ell portava una creu d’or molt resplandent. E pregà nostre Senyor 

que deffenés l’emperi de Roma de sos enemichs e que li donàs victòria sens 

                                                 
a Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. 
b Eusebi, papa del 309 al 310. 
c Traducció massa sintètica, fet que dificulta la comprensió: «Secundum quosdam non fuit iste 
Constantinus imperator, qui a beato Siluestro papa fuit baptizatus et ad fidem conuersus, sicut alique 
hystorie uidentur innuere, sed fuit Constantius pater ipsius Constantini, sicut in aliquibus hystoriis 
inuenitur. Ille enim Constantinus alio modo ad fidem uenit, sicut in hystoria sancti Siluestri legitur, nec ab 
Eusebio, sed a Siluestro baptizatus fuisse narratur. Mortuo tamen ipso Constantio Constantinus memor 
uictorie patris quam uirtute sancte crucis habuerat, Helenam matrem suam Iherosolimam pro ipsa cruce 
inuenienda transmisit, sicut inferius est notatum» (LA 64, 45-47). És a dir: ‘Segons alguns, no fou 
l’emperador Constantí, que fou batejat i convertit per sant Silvestre papa, sinó el seu pare Constanci, com 
es llegeix en algunes històries. De fet, Constantí arribà a la fe d’una manera diferent, com es llegeix en la 
Vida de sant Silvestre, i no fou batejat per Eusebi, sinó per Silvestre. Després de la mort de Constanci, 
Constantí, conscient de la victòria que el seu pare havia obtingut gràcies a la virtut de la Santa Creu, envià 
la seua mare Helena a Jerusalem per trobar la creu mateixa, com direm més avall’. Constanci I, emperador 
romà del 305 al 306. 
d Maxenci, emperador romà del 306 al 312, quan fou derrotat per Constantí. 
e Es refereix al pont Milvio, al nord de Roma. Es tracta d’un error de lectura de la lliçó llatina Malbinum 
(LA 64, 49). 
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scampament de sanch. E en Maxenci manà scampar les naus per lo flum e que 

venguessen prop lo pont ab companyia e manà que·ls altres lo seguissen. E, ab poca 60 

companyia, ell pujà al pont e aquí ell sperà Constantí e aquí combateren-se e en 

Maxenci fonch vençut e negat en l’aygua. E, aprés, totes les gents tornaren vassalls de 

Constantí. Lig-se en una crònica que en17 Constantí, lavors, no cregué perfetament ne·s 

batejà, mas, aprés algun temps, com hagués18 vista la visió de sanct Pere e de sanct 

Pau,19 lavors se batejà per sanct Silvestre papa e fonch guarit de la lebrosia e cregué en 65 

Jesuchrist perfetament.  

E, de tota aquella regió, fonch aquella Helena stabulària e cercà molt 

diligentment e demanà la creu del Senyor e les altres coses qui a ell serviren. E féu-se 

venir tots los savis de Hierusalem20 e pres e retench dels més antichs que y eren e 

demanà’ls que li mostrassen lo fust de la creu de Jesuchrist. E los jueus apartaren-se a 70 

part e un jueu qui havia nom Judes dix-los: «Yo sé que Helena vol lo fust de Jesuchrist 

de tot en tot, per què us guardeu que negú no lo y diga21 [CXLa],22 car, si u feu, la nostra 

ley és de tot destruÿda e tot ço que nostres pares nos ensenyaren». Respon en23 

Zacheus: «Sapiau, per cert, que mon avi dix a mon pare en24 Symeon e mon pare, 

morint, ho dix a mi: “Fill, com se cercarà la creu de Natzaret on Jesuchrist fonch penjat, 75 

tu la ensenya abans que soffres negun turment, car d’aquell temps ençà que ell morí los 

jueus no han regnat”. E yo diguí al pare meu si consentí ell en la mort o si conexia que 

fos aquell Fill de Déu e ell respòs: “Deú sap, fill, que yo no y consentí, abans, com era 

en lo consell, los hi contrastava en lur voluntat, mas, com ell castigàs los vicis dels 

phariseus, ells lo crucificaren. Mas ell resuscità al terç dia e pujà al cel en presència de 80 

sos dexebles”». E digueren los jueus: «Nosaltres no oïm may dir als jueus aytals coses 

com tu dius, mas guarda’t d’açò, que no lo y digues».  

E, com tots stiguessen davant la regina, qui·ls demanà del loch on fonch crucificat 

Jesuchrist, no lo y volgueren dir ne ensenyar, per què ella manà a la sua gent que 

fossen tots cremats. E ells, veent açò e tement la mort, liuraren-li en25 Judes dient: 85 

«Dona,26 aquest és home27 just e fill de propheta e coneix bé la nostra ley e28 ell dir-t’à 

tot ço que tu volràs». E, lavors, ella jaquí tots los jueus e tench en29 Judes, al qual dix: 

«Vida o mort t’és apparellada, elegeis30 qual te vulles. Mostra’m lo loch qui és appellat31 

Gòlgota, on fonch crucificat lo Senyor, per ço que yo puga trobar la sua creu». E en32 

Judes li respòs: «Dona,33 en qual manera puch yo saber aqueixa cosa com sien passats 90 

CC anys ne yo no fos nat ne mon pare al crucificament?». E la regina dix: «De fam te 

faré morir si no·m dius veritat d’açò que·t deman». Per què·l féu metre en un pou e 

aquí ella lo féu turmentar per fam. E, com ell hagués aquí stat VI dies sens menjar ne 

[CXLb] beure, ell requerí al VII jorn que·l traguessen defora e que ell diria ço que sabés 

d’aquell fet. Per què ell vench al loch de Monticalvari e començà aquí a cavar e, tantost, 95 

aquell loch se comogué e sentiren molt gran fum ben odorant de molt maravellosa 

odor, per què34 fonch molt maravellat en35 Judes e dix: «En veritat, Jesuchrist, tu es 

salvador del món». Era aquell loch, segons qu·és legit en les Hystòries scolàstiques, lo 
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temple de na36 Venus que havia fet n’Adrià37 emperadora per ço que, si negú chrestià hi 

adorava, que fos vist que adoràs la ýdola. E la regina féu destruir aquell temple e féu lo 100 

loch laurar. 

Aprés que en Judes hac38 cavades X braçes, ell39 trobà dues creus, les quals pres la 

regina, e, pux,40 cavà avant e trobà’n una altra. E, com entre tots no sabessen divisir 

qual era la creu de Jesucrist, foren posades totes tres molt honradament en lo mig de la 

ciutat e aquí pregaren Jesuchrist que la sua creu los demostràs. 41 On, com un jove mort 105 

portassen per la ciutat, en42 Judes lo féu aturar e posar en terra. E posà la primera creu 

e, puys, la segona sobre lo mort e gens per ço no·s levà; puys, hi posà la terçà e, 

encontinent, lo jove resuscità. És legit en les Hystòries scolàstiques que, com una dona 

jagués mig morta, lo bisbe de Jerusalem li posà la creu de Jesuchrist desús e, tantost, 

fonch guarida. Diu sanct Ambròs que la creu de Jesuchrist fonch divisida de les altres 110 

per lo títol que y fonch posat per Pilat, lo qual títol fonch aquí trobat. E lo diable dehia 

en l’ayre cridant: «O, Judes! E què has fet tu? Has fet43 contra mi <e> lo contrari d’açò 

que féu l’altre Judes, car aquell féu per mon consell la tració de la creu e tu, ultra la mia 

voluntat, has cercada e trobada la creu de Jesuchrist; e per a[CXLc]quell altre Judes he 

yo moltes ànimes guanyades e per tu só yo lançat del meu regisme, per què yo faré 115 

levar contra tu altre rey que·t farà tota aquesta fe que has negada ab turments 

atorgar».b E, com en44 Judes oí la veu dell diable, ell lo maleí dient: «Jesuchrist te damne 

en infern». Aprés açò, en45 Judes se batejà e hagué per nom Quiríac46 e, com fonch lo 

bisbe de Hierusalem mort, en Quiríac47 fonch ordenat per bisbe. 

E, com sancta48 Helena no hagués los claus de Jesuchrist, ella pregà lo bisbe que 120 

anàs en aquell loch cercar los claus de Jesuchrist, per què y anà e, cavant, los trobà e 

prengué’ls humilment e portà’ls49 a la regina. E la regina, com los véu, agenollà’s e, ab 

lo cap inclinat, ella los adorà. Enaprés, ella aportà una part de la creu a son fill e l’altra 

part ella jaquí aquí perquè l’ornassen d’argent. E portà a son fill los claus ab què 

Jesuchrist fonch crucificat, dels quals, segons que diu sanct50 Eusebi de Cesarea, féu fer 125 

un fre que portava a la batalla, e de les altres coses ell ornà lo seu elm. E alguns 

recompten, axí com sanct Gregori, que quatre claus foren en la passió de Jesuchrist en 

lo seu cos fermats, dels quals sancta51 Helena féu fer lo fre a son fill, e posà’n un en la 

ymage de Constantí, qui és en Roma.c E manà que hom colgués la sancta52 creu, ço és, 

lo seu trobament cascun any.  130 

                                                 
a Adrià, emperador romà del 117 al 138. 
b FS omet un fragment de LA que explica que aquesta profecia es refereix a Julià l’apòstata, que féu patir a 
Judes quan fou bisbe de Jerusalem. 
c Traducció massa sintètica, fet que dificulta la comprensió: «Nonnulli uero asserunt, ut Gregorius 
Turonensis, clauos quatuor in dominico corpore fuisse, ex quibus Helena duos in freno imperatoris posuit, 
tertium in ymagine Constantini que Rome supereminet urbi locauit et quartum in mare Adriaticum quod 
usque tunc fuerat nauigantium uorago proiecit» (LA 468, 135). És a dir: ‘Altres afirmen, com Gregori de 
Tours, que el cos de Crist fou crucificat amb quatre claus: Helena en féu servir dos per al fre de 
l’emperador; en posà el tercer a l’estàtua de Constantí que domina la ciutat de Roma, i el quart el llançà al 
mar Adriàtic, que tants mariners s’havia empassat fins llavors’. 
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Enaprés, en53 Julià Renegat matà sanct Quiríac54 per ço com trobà la sancta55 creu 

e esforçà’s a destroir en tots lochs lo senyal de la sancta56 creu. E, com en57 Julià anàs 

contra los persienchs, ell pregà en Quiriat58 que sacrificàs a les ýdoles e, com no u 

volgués fer, ell li féu levar la mà dreta dient: «Aquesta mà ha scrites moltes epístoles 

per les quals són molts hòmens revocats que no volen sacrificar als déus». E en 135 

Quiriat59 li dix: «Molt [CXLd] m’as profitat en ço que m’as fet, car yo, abans que fos 

chrestià, havia scrites moltes scriptures60 en les sinagogues dels jueus falsament, que no 

creguessen en Jesuchrist, per què és dret que·n sien punides les mans».61 E, lavors, en62 

Julià féu fondre plom e féu-li’n metre en la boca e, puys, li féu posar dejús carbons 

cremants ab greix e sal. Mas, com en Quiríac63 stigués sens tot mal, en64 Julià li dix: «Si 140 

tu no vols sacrificar als déus, almenys digues que no es chrestià». E, com65 no u volgués 

fer, en Julià66 féu fer un pou en què féu metre moltes serpents enverinades e féu gitar 

aquí en Quiríac67 e, encontinent, les serpents moriren. E, puys, lo féu metre en una 

cladera de oli bullent e stigué dins sens tot mal. E, aprés, en68 Julià, irat, li féu trencar 

los pits ab un coltell e, axí martirizat, ell se n’anà ab Déu. 145 

Com sia gran la virtut de la creu, en aquell fael69 notari appar qui fonch enganat 

per l’encantador,a qui l’aportà en aquell loch on ell cridava los dimonis a ell prometent 

que·l faria molt rich hom. Axí que ell véu un sarrahí negre qui stava sobre una alta 

cadira, e staven prop ell altres diables ab lances e ab fustes. E, lavors, lo diable demanà 

aquell encantador: «Qui és aquell infant?». E ell li dix: «Senyor, nostre és». E lo diable li 150 

dix: «Si tu·m vols adorar e vols ésser servent meu e lo tu Crist renegar, yo·t faré seure 

en la mia dreta part, prop de mi». E aquell, encontinent, li mostrà lo senyal de la creu e 

dix que ell era servidor70 de la creu verament, per què tota aquella multitut de dimonis 

desparegué. Aprés açò, lo damunt dit notari entrà en lo temple de Sancta71 Suffia ab lo 

seu senyor e stigueren davant la ymage del salvador. E lo senyor [CXLIa] véu que la 155 

ymage guardava lo notari, per què ell lo féu mudar en la dreta part e véu que la ymage 

guardava diligentment lo notari. E, altra vegada, ell lo féu mudar en la sinistra part e, 

altra vegada, la ymage72 girà los ulls envers ell per veure’l. E, lavors, lo senyor li dix 

què havia ell fet per nostre Senyor que axí·l guardava la ymage e aquest dix que no 

sabia que hagués fet negun bé,73 sinó que no·l volgué renegar davant lo diable, qui·l ne 160 

requiria.74 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 sanct: sant I2 

3 V mília CC: sinc milia dos cents I2 

4 en: om. I2 
5 en: om. I2 
6 alogar: alogat I1 

7 breu: curt I2 
8 aquest: aquell I2 
9 Puix: Puys I2 

                                                 
a ‘Un encantador’. 
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10 companyes: companyies I2 

11 ell: en constanti I2 
12 Afegit a mà e I2 
13 u: om. I2 
14 sanct: sant I2 
15 na: om. I2 
16 en: om. I2 
17 en: om. I2 
18 hagués: hague I2 
19 sanct Pere e sanct Pau: sant pere e sant pau I2 
20 Hierusalem: hierusalam I1 

21 diga: digau I2 

22 Salt en la foliació: de CXLVIII (=CXXXVIII) a CXL. 
23 en: om. I2 
24 en: om. I2 
25 en: en en I1 om. I2 

26 Dona: Senyora I2 
27 home: hom I2 
28 y: e I2 
29 en: om. I2 
30 elegeis: elegeix I2 

31 qui és appellat: quis appella I2 
32 en: om. I2 
33 Dona: Senyora I2 
34 per què: perquens I1 
35 en: om. I2 
36 na: om. I2 
37 n’Adrià: adria I2 
38 hac: hague I2 

39 ell: om. I2 
40 pux: puys I2 
41 Jesuchrist que la seua creu los demostràs: a jesu crist quels demostras la sua creu I2 
42 en: om. I2 
43 Has fet: om. I2 
44 en: om. I2 
45 en: om. I2 
46 Quriac: quiriat I1 (Quiriacus LA 64, 129) 
47 Quiriac: quiriat I1 
48 sancta: santa I2 

49 portà’ls: aportals I2 
50 sanct: sant I2 
51 sancta: santa I2 
52 sancta: santa I2 
53 en: om. I2 

54 sanct Quiriac: sanct quiriat I1 sant Quriac I2 
55 sancta: santa I2 
56 sancta: santa I2 
57 en: om. I2 
58 en Quiriac: en quiriat I1 Quiriac I2 
59 en Quiriac: en quiriat I1 Quiriac I2 
60 scriptures: senriptures I1 (sēriptures) 
61 que·n sien punides les mans: que les mans en sien punides I2 

62 en: om. I2 
63 en Quiriac: en quiriat I1 Quiriac I2 
64 en: om. I2 

65 com: com lo glorios sant quiriac I2 
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66 en Julià: en lulra I1 iulia I2 

67 en Quiriac: en quiriat I1 sant quiriac I2 

68 en: om. I2 

69 fael: fel I2 

70 servidor: seruent I2 
71 Sancta: sanca I1 santa I2 

72 ymage: mage I1 

73 fet negun bé: negun be fet I2 
74 requiria: requeria I2 
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[LXVI] DE SANCT JOHAN APÒSTOL1a 

ohan apòstol e evangelista, dementre que prehicava en Èphesi, ell fon2 pres per lo 

cònsol, qui li dix que sacrificàs als déus. E, dementre que era pres en lo carçre, ell 

tramés una letra a Domicià emperadorb per la qual li féu saber que ell tenia pres un 

sacrilegi e menyspreador dels déus, per què en Domicià lo féu venir a Roma e féu-li 5 

levar los cabells del cap e, davant la porta Latina, ell lo féu metre en un vexell de oli 

bullent, del qual exí sens tot mal. E en aquell loch los chrestians feren una sglésia e fan 

festa huy en aquell dia, axí com del seu marti[CXLIb]ri. On, com sanct3 Johan no·s lexàs 

per ço de prehicar lo nom de Déu, per manament d’en Domicià, <e> per ço, sanct 

Johan4 fonch lançat en la illa de Pathmos.  10 

E los emperadors de Roma, no tan solament perseguien los apòstols per ço com 

prehicaven lo nom de Jesuchrist, mas per ço com per lur auctoritat5 dehien que 

Jesuchrist era Déu. On és legit en la Història scolàstica que Pilat tramés a Tyberic una 

letra de Christ e consentí que·ls romans rebessen la sua fe e que·l senador de Romad hi 

contrastava per ço com era Déu appellat. E, per altra cosa, segons que diu maestre6 15 

Johan Beleth, los emperadors e los senadors perseguien los apòstols de Jesuchrist: per 

ço com los era vejares que ell fos Déu molt ergullós. 

E, com la mare de sanct7 Johane oí dir que son fill era pres a Roma, ella ne fonch 

molt irada e anà’l a veure. E, com fonch a Roma, digueren-li que son fill era lançat en la 

illa de Pathmos, per què se’n tornà en la ciutat de Vernula.f E aquí ella se n’anà a Déu e 20 

fonch soterrada en una balma, en la8 qual stech longament amagat lo seu cors, mas, 

enaprés,9 fonch10 demostrat per son fill en11 Jaume. Puys, fonch mudat, com molt bé 

odoràs, en la dita ciutat ab molt gran12 honor que li feren. 

                                                 
1 DE SANCT JOHAN APÒSTOL: La vida de sant Johan Apostol e euangelista I2 

2 fon: fon I2 
3 sanct: sant I2 
4 <e> per ço sanct Johan: om. I2 
5 com per lur auctoritat: que I2 

6 maestre: mestre I2 

7 sanct: sant I2 

8 la: lo I1 

9 enaprés: apres I2 

10 fonch: fonc I2 

11 en: sant I2 

12 molt gran: molta I2 

                                                 
a Data de celebració: 6 de maig. Aquesta festivitat recorda el martiri que sant Joan Evangelista patí a Roma, 
les notícies del qual són tardanes, del segle V. 
b Domicià, emperador romà del 81-96. 
c Tiberi, emperador romà del 14 al 37. 
d Mala traducció de «senatus» (LA 65, 9), és a dir, el senat romà. 
e La mare de sant Joan i de sant Jaume Major era Maria Salomé, muller de Zebedeu i possible germana de 
la Verge Maria. 
f Veroli, població del Laci, Itàlia. 

J 
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[LXVII] DE LES LETANIESa 

etanies se fan en l’any dues vegades, ço és: en la festa de Sanct March, qui és 

appellada letania major; puys, se fan letanies abans de la festa de la Ascensió III 

dies e és appellada letania menor. E vol aytant1 dir letania com ‘supplicació’ e2 

‘pregària’. 5 

E és appellada la primera en III maneres: letania major e la II manera és dita 

processió de VII formes e la III manera3 és appellada creus negres. És dita letania major 

[CXLIc] per tres coses, ço és: per raó d’aquell per qui foren4 ordenades, ço és, per sanct5 

Gregori,b qui era papa de Roma; e per lo loch on fonch ordenada, ço és, Roma, cap de 

tot lo món, per ço com aquí és lo cors dels prínceps dels apòstols; e, puys, fonch 10 

ordenada per raó6 de gran malaltia. On, com los romans haguessen lo cors de Jesuchrist 

pres en la festa de Pasca, ells jugaven e bagassejaven, per què nostre Senyor7 los tramés 

gran pestilència que appelaven apostema o infladura. E venia’ls tan soptosament que 

los hòmens matava en la carrera e en la taula e en los jochs e en lurs parlaments, axí 

que, com starnudaven,8 encontinent morien, per què aquells qui·ls staven de prop 15 

dehien «Déu9 te ajut», e encara huy ho diem com algú10 starnuda. E, com negú11 lavors 

badallava, tantost ne exia l’espirit e, com volien badallar, tantost12 se senyaven e açò és 

observat entre nosaltres fins ara. En quina manera hagué començament aquesta 

pestilència, en la vida de sanct13 Gregori és legit. 

En la segona manera, és dita processió de14 VII formes per ço com sanct15 Gregori 20 

ordenà les professons que feya en aquell temps per VII òrdens. En lo primer, posava los 

capellans; en lo segon, tots los monges e los religiosos;16 en lo terç, totes les monges; en 

lo quart, tots los infants; en lo V, tots los lechs; en lo VI, totes les vídues e les castes; en 

lo VII,17 totes les maridades. Mas, com açò nosaltres no podem acabar en lo nombre de 

les persones, nosaltres ho complim en lo nombre de les letanies per ço com VII vegades 25 

se deuen dir abans que los senyals se posen.c  

En la terça manera, són dites18 creus negres per ço com se vestien de vestiments 

negres en senyal de gran trtistor e de penitència e los altres se cobrien de19 sachs [CXLId] 

e los hòmens faels se vestien ab penitencials vestiments. 

L’altra és dita letania menor, qui·s fa abans de tres dies20 de la festa de la 30 

Ascensió, la qual ordenà sanct21 Mamentí abans que la primera fos ordenada. És dita 

letania menor a diferència de la primera e fonch ordenada per menor bisbe e en menor 

loch e per menor malaltia. La cosa22 per què fonch ordenada: perquè lavors eren fets23 

                                                 
a Data de celebració: les lletanies majors, el 25 d’abril; les lletanies menors, tres dies abans de l’Ascensió. Es 
considera que Gregori el Gran instituí les lletanies majors per acabar amb la pesta el 590 i que sant 
Mamertí, arquebisbe de Viena del 461 al 475, les lletanies menors. 
b Gregori I el Gran papa del 590 al 604. 
c El text es refereix a l’augment de la comunitat eclesial i, potser, a la manca d’ús d’alguns estaments (per 
exemple, les vídues, que eren bastant importants en el cristianisme primitiu). 
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grans terratrèmols <e> en la terra de Viana,a que s’enderrocaven cases e sglésies e oïa 

hom grans sons e crits de nit; encara, que en lo dia de Pasca caygué foch del cel qui 35 

cremà lo palau del rey. E altres coses se fahien més maravelloses, car, axí com los 

dimonis entraven en los porchs, axí, per voluntat de Déu e per los24 nostres peccats, 

entraven en los hòmens e en los cossos e en altres bèsties salvatges, qui venien contra 

los peccadors per les carreres e per les ciutats e degollaven los infants e los hòmens 

vells e les dones. E, com aytals25 coses doloroses se fessen tots dies, lo bisbe dix26 que 40 

tothom dejunàs III27 dies e ordenà letanies e, axí, la dita tribulació cessà. On fonch 

ordenat per la Sglésia e fermat que aquella letania se fes per tot lo món, per què 

nosaltres tenim per aquesta raó aytal costuma. 

E devem pregar los sancts28 e dejunar en aquests dies per moltes raons: 

primerament, que Déu repòs les batalles qui·s solen29 somoure en la primavera; per la 45 

segona raó, que Déu guart los fruyts tendres e·ls multiplich; per la terça raó, que los 

moviments carnals qui lavors se mouen en nosaltres que·ls mortifich, car, en la 

primavera, senyoreja la sanch, per què·s mouen los no deguts moviments; per la IIII30 

raó, que cascú sia apparellat a rebre lo Sanct Spirit, car per dejunis se apparella hom 

[CXLIIa] e per oració n’és hom31 més digne. Altres II32 raons hi à que·ns assina mestre 50 

G.:b la primera és que Jesuchrist, pujant al cel, dix: «Demanau e rebreu»,c per què més 

confiantment demana la Sglésia;33 la segona34 és perquè la carn sia amagrida e guany a 

si les ànimes per oració, car oració és ala de l’ànima ab què hom vola al cel. E, axí, 

Jesuchrist pujà al cel davant nós per ço que ensenyàs a nosaltres lo camí e passà sobre 

les ales dels vents, car ocell qui ha molta carn e poques plomes no pot ben volar, segons 55 

que és manifest en lo sturç.  

E és appellada professó35 perquè, lavors, la Sglésia fa general professó36 e porta 

hom la creu e les banderes e toquen les campanes e preguem Déu per tots 

generalment37 per ço que los dimonis spantats fugen. Car, axí com los senyors terrenals 

tenen banderes e trompes en lurs batalles, axí Jesuchrist, qui és rey perdurable, ha 60 

sglésies en les quals ha campanes en significació de trompes e creus e banderes. Axí 

com algú hauria gran temor si oïa en la sua terra trompes d’algun rey poderós qui fos 

son enemich e que vees les sues banderes, axí los dimonis qui són en aquest ayre scur 

cové que ojen les trompes de Jesuchrist –ço és, les campanes sonants– e, com veen les 

creus, fugen. E aquesta és la raó per què la Sglésia sona les campanes com se comença a 65 

moure38 alguna tempestat, per ço que los dimonis qui la fan que ojen les trompes e 

spantats fugen. E, per ço que los faels39 se moguen a oració, trau hom la bandera del 

rey perdurable, la qual temen molt los diables. E aquesta és la raó per què trau hom les 

creus en algunes sglésies en temps de tempestat, com, lavors, demostram la victòria de 

Jesuchrist com resuscità e se’n pujà al cel ab grans companyies. E, axí com la [CXLIIb] 70 

                                                 
a Es refereix a Viena. 
b Es refereix a Guillem d’Auxerre: «magister Guillelmus Altissiodorensis» (LA 66, 38). 
c Lc 11, 9-10; Jn 16, 24. 
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bandera que hom porta a la professó40 és seguida per gran multitut de faels, axí se’n 

pujà al cel ab gran multitut de sancts.41 E los cants que hom canta signifiquen los cants 

dels àngels qui vengueren a Jesuchrist acompanyar com se’n pujà al cel ab moltes laors. 

En alguna partida de França, és costuma que porten un drach ab gran coa inflat,42 

ple de palla, en los dos dies primers davant la creu e, al terç dia, ab la coa buyda, per lo 75 

qual és significat que, en lo primer dia, abans de la ley, e en lo segon, sots la ley, lo 

diable regnava en aquest món, mas, en lo terç dia, de gràcia per la passió de Jesucrist, 

ell fonch confús. 

És qüestió per què prega hom los sancts.43 Moltes raons ne són damunt 

assignades, emperò són altres raons generals per les quals Déu ha ordenat que 80 

preguem los sancts, ço és: per la nostra fretura e per la glòria dels sancts44 e per 

reverència de Déu. La primera raó és per la nostra fretura que nosaltres havem, per ço 

que, allà on no basten los45 nostres mèrits, que·ns ajuden los mèrits dels sancts;46 e per 

fretura que nosaltres havem <e>47 pensant que nosaltres no podem la subirana lum 

guardar, almenys que pugam guardar en aquella48 dels sancts,49 car molts hòmens no 85 

perfets amen [més]50 un sanct51 que Déu. La segona raó és per la glòria dels sancts,52 per 

ço que per lurs mèrits hajam ço que volen, per què·ls devem pregar e loar. La terça raó 

és, per què nosaltres pregam los sancts,53 per la reverència de Déu, per ço com lo 

peccador qui és avorrit per Déu haja perdó per los sancts.54  

En aquestes letanies se cante55 un cant angelical qui diu axí: «Sant Déu, sanct56 90 

fort, sanct57 misericordiós immortal, mercè hajes de nós!». Recompta en58 Johan 

Damascenus que, axí com fahien letanies en la ciutat de Constan[CXLIIc]tinoble per 

alguna tribulació, un infant fonch arrapat en lo cel en presència del59 poble [e]60 lo cant 

qui és dit sabia l’infant per ço com lo aprés dels àngels en lo cel. E, com fonch tornat al 

poble, ell cantà aquest cant angelical davant lo poble e, encontinent, cessà la tribulació. 95 

En lo consell qui fonch fet a Calcedònia,a fonch provat aquell cant e diu axí 

Damascenus: «Tots cantem per ço que los diables se partesquen de nosaltres “Sanct61 

Déu, sanct62 fort, sanct 63immortal, mercè hajes de nosaltres!”». Aquesta laor e 

autoritat64 del cant de IIII65 coses és col·legit: per ço com l’àngel lo ensenyà e per ço com 

per lo cant cessà la tribulació e per ço com fonch provat en lo consell de Calcedònia e 100 

per ço com los dimonis lo temen tant. 

                                                 
1 aytant: tant I2 

2 e: o I2 

3 letania major e la II manera és dita processió de VII formes e la III manera: en la primera es dita letania en la segona es 

dita processio en la terça I2 

4 per qui foren: que les ha I2 
5 sanct: sant I2 
6 raó: ra I1 

7 Senyor: senor I1 

8 starnudaven: sternudauen I2 

                                                 
a IV concili de l’Església, l’any 451. 
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9 Déu: deut I1 

10 algú: algun I2 
11 negú: algu I2 
12 volien badallar, tantost: badallauen I2 
13 sanct: sant I2 
14 de: en I2 
15 sanct: sant I2 
16 e los religiosos: e los reliosos I1 om. I2 

17 VII: sete I2 
18 dites: appellades I2 

19 de: ab I2 

20 abans de tres dies: tres dies abans I2 
21 sanct: sant I2 
22 cosa: causa I2 
23 lavors eren fets: eran I2 
24 los: om. I2 
25 aytals: semblants I2 
26 dix: mana I2 
27 III: tres I2 
28 sancts: sants I2 
29 solen: scolen I1 
30 IIII: quarta I2 
31 hom: home I2 
32 II: dues I2 
33 més confiantment demana la Sglésia: la santa mare sglesia demana mes confiantment I2 

34 segona: segona rao I2 
35 professó: processo I2 
36 professó: processio I2 
37 e preguem Déu per tots generalment: om. I2 
38 comença a moure: mou I2 
39 faels: fels I2 
40 professó: processo I2 
41 sancts: sants I2 
42 inflat: om. I2 
43 sancts: sants I2 
44 sancts: sants I2 
45 los: om. I2 
46 sancts: sants I2 
47 <e>: om. I2 
48 en aquella: en quella I1 aquella I2 

49 sancts: sants I2 
50 [més]: mes I2 (quia plerumque imperfectus homo magis sentit se affici circa unum sanctum quam etiam circa deum 
LA 66, 69) 
51 sanct: sant I2 

52 sancts: sants I2 
53 sancts: sants I2 
54 sancts: sants I2 
55 cante: canta I2 
56 sanct: sant I2 
57 sanct: sant I2 
58 en: om. I2 
59 presència del: dauant tot lo I2 
60 [e]: e I2 
61 sanct: sant I2 
62 sanct: sant I2 
63 sanct: sant I2 
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64 autoritat: auctoritat I2 
65 IIII: quatre I2 
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[LXVIII] LA ASCENSIÓ DE JESUCHRISTa 

o pujament de nostre Senyor Déu Jesuchrist com se’n pujà en lo cel fonch en lo1 XL 

dia de Pasca, en lo qual pujament podem notar VII qüestions: la primera és d’on 

se’n pujà [I]; [CXLIId] la segona és com no se’n pujà encontinent que fonch resuscitat [II]; 

la III,2 per què ho tardà tants dies [III]; la IIII,3 en qual manera se’n pujà [IIII]; la V,4 on 5 

se’n pujà [V]; la VI,5 ab qui se’n pujà [VI]; la VII,6 en presència de quals7 se’n pujà [VII].  

[I] És notadora cosa que de Montolivet, vers Betània, se’n pujà al cel, lo qual mont 

és appellat «mont de tres lums» per ço com de nit, de part de solponent, era il·luminat 

per lo foch del temple e, de matí, de part de orient, per lo lum del sol e aquí havia 

grand abundància de oli, que és anomenat nodriment de lum.b E, per ço, és nomenat 10 

mont de tres lums. En aquell mont manà anar Jesuchrist8 los dexebles lo jorn de la 

ascensió, que·ls apparech dues vegades, ço és: als onze dexebles que menjaven en lo 

menjador, en lo qual loch provà la lur9 incredulitat; e la segona vegadac apparech a tots 

los apòstols e a tots los dexebles qui staven en aquella part de Jerusalem qui és appellat 

Mel·lo, ço és, en lo mont de Syon, en lo qual era lo menjador gran on manà Jesú 15 

apparellar la taula.d En aquell menjador, donchs, staven los XI dexebles e les dones 

staven entorn d’aquell per diversos alberchs e, mentre que menjaven, Jesucrist los 

apparech e menjà ab ells. Puys, los manà que se n’anassen a Montolivet, devers 

Bethània, e aquí ell los apparegué altra vegada e respòs a aquells qui·l demanaven no 

sàviament. E, levades les mans al cel, ell los beneí e, davant tots, ell se’n pujà al cel. Del 20 

loch del pujament de nostre Senyor, diu sant Simplici,e bisbe de Jerusalem, e·n la Glosa 

que en aquell loch fonch depuys edificada una sglésia en la qual apparen les petjades 

de Jesuchrist e lo tocament del seu vestiment en una roca.  

[II] La segona qüestió –per què no se’n pujà encontinent que fonch resuscitat ne 

per què volgué [CXLIIIa] sperar XL dies– és de dir que u féu per tres raons.  25 

La primera, per certificar los fels de la sua resurrectió, que de la passió, ço és, del 

primer dia fins al tercer, verament se pot provar la sua passió, mas aprovar la sua 

resurrecció molts dies hi són necessaris, car, per açò, major temps hi havia mester entre 

la resurrectió e lo seu pujament que entre la passió e la resurrectió. On, d’açò diu Leó 

papa en lo sermó del Pujament, dient: «Huy és complit lo nombre dels XL jorns qui 30 

eren ordenats de la sancta10 ordenació a la utlitat nostra del nostre ensenyament, car 

                                                 
a Data de celebració: 40 dies després de la Pasqua. Els primers testimonis de la celebració litúrgica són del 
segle IV i prompte, ja al segle V, es difon per Occident. L’escena es representa amb Crist en la part de dalt 
ascendint al cel i els apòstols i la Mare de Déu a la de baix observant-ho; l’eix entre un pla i l’altre és la roca 
des d’on puja, marcada per les petjades de Crist. 
b Per les oliveres que hi havia plantades i perquè l’oli es feia servir per als cresols. 
c FS comet un error: no es tracta de la segona vegada, sinó que és l’explicació de la primera vegada que 
se’ls apareix aquell dia, al cenacle. La segona vegada és a Montolivet, quan el text diu «e aquí ell los 
apparegué altra vegada». 
d Es refereix al cenacle on Jesús i els apòstols celebraren la Pasqua. 
e Es refereix a l’escriptor llatí Sulpici Sever (ca. 360-425). 

L 
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per la sua presència fonch a nosaltres manifestada la sua resurrectió. Per què fem 

gràcies al divinal amonestament dels sancts11 pares per ço com per ells fonch duptat».  

La segona raó per què no se’n pujà en aquell dia que resuscità per ço que 

consolàs e confortàs los apòstols, com les consolacions divinals foren comparades a 35 

restitució de tristícia. E lo temps de la passió fonch temps de tribulació als apòstols e, 

per ço, més degueren ésser aquests dies que no aquells.a  

La terça raó fonch12 per amagada significació perquè per açò fos donat a entendre 

que les consolacions divines són comparades a les tribulacions axí com l’any al dia e lo 

dia a la hora e la hora al moment. E que sia comparat axí com l’any al dia és manifest, 40 

per què és legit en Isaÿes, en lo LXI capítol dient: «Prehicaria l’any plasent al Senyor, lo 

jorn de la passió al Déu nostre».b Veus que per lo dia de tribulació ret any de 

consolació. E que sia comparat axí com dia e hora és manifest per ço que lo Senyor per 

XL hores mort jagué, per què fonch tribulació e a XL dies, com fonch resuscitat, 

apparech als apòstols, que·ls fonch gran consolació, on diu la Glosa: «XL hores foren XL 45 

dies». E que sia comparat axí com hora a moment és mostrat en Isaÿes, en13 lo LII 

capítol [CXLIIIb] dient: «En lo moment de la mia indignació amaguí la mia cara», etc.c 

[III] La terça qüestió és en qual manera se’n pujà. És notador, primerament, que 

se’n pujà poderosament per ço com se’n pujà per ses forces. On se lig en Isaÿes, en lo 

LXIII capítol dient: «Qui és aquest qui ve, Déu e hom, ab gran multitut de la virtut?»,d 50 

etc. E diu sanct14 Johan en lo terç capítol: «Negú no pujà en lo cel per sa pròpia virtut».e 

Jatsia açò que quasi per ajustament de núvol se’n pujàs, mas allò no fonch15 per ço que 

freturàs de l’adjutori del núvol, mas per ço que fos ensenyat que tota creatura és 

apparellada de seguir son creador. Car ell se’n16 pujà per lo poder seu e de la sua deïtat 

e, per ço, és differència, segons que és dit en la Hystòria scolàstica, de Jesuchrist a Enoch 55 

e Helies, car de Enoch és dit que transportat fonch e que Helies lo havia seguit.  

En la segona manera, Jesuchrist se’n pujà manifestament davant los dexebles, 

segons que diu sanct17 Johan en lo XVI capítol: «Vaig en aquel qui m’à tramés <etc.> e 

negú de vosaltres no·m demana18 on vaig».f On diu la Glosa: «Axí se’n pujà 

manifestament per ço que negú no demanàs on anava, mas que u ves manifestament». 60 

E, per ço, ells veent, se’n volgué pujar e per ço que los dexebles fessen testimoni del seu 

pujament e que haguessen goig com vehien pujar la natura humana al cel e que·l 

seguissen.  

                                                 
a «quia enim consolationes diuine superabundant tribulationibus et tempus passionis fuit tribulationis 
apostolorum, ideo plures debuerunt esse dies isti quam illi» (LA 67, 25). És a dir, ‘com que la consolació 
divina supera a les tribulacions i com que la passió fou temps de tribulació, la consolació de la resurrecció 
hagué de durar més temps’. 
b Is 61, 2. 
c Is 54, 8. LA dóna també un capítol erroni, el 55. 
d Is. 63, 1. «Quis est iste qui uenit de Edom etc.» (LA 67, 36): ‘Qui és aquest que ve d’Edom...?’ 
e Jn 3, 13. 
f Jn 16, 5 
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En la terça manera, se’n volch pujar alegrament ab los àngels cantant, per què diu 

en lo psalm que «Déu se’n pujà ab los àngels alegrant».a E diu sanct Agustí:19 «Com 65 

Déu se’n pujà, los cels s’espantaren e les steles se’n maravellaren e les companyes se 

n’alegraren e les trompes sonaren e los àngels cantaren ab suaus cants e molt plasents».  

En la quarta manera, se’n pu[CXLIIIc]jà leugerament, segons que és dit en lo 

psalm: «Ell se exalçà axí com carretes corrent per la via»;b car molt leugerament se’n 

pujà en ço que tan gran espay córrech en un moment. Recompta rabí Moysés,c qui 70 

fonch un20 gran philòsoph, que cascun cercle de les planetes ha aytant21 de spay que no 

l’hauria hom anat en CCCCC anys, ço és, que22 podia trobar tanta terra plana, perquè 

aytant23 ha de un cercle a l’altre e24 de un cercle fins a l’altre, e los cels són VII.25 E, axí, 

segons ell, ha del centre de la terra fins al concau del cel Saturn,26 qui és lo VII27 cel, via 

de VII mília e VII cents anys, que un home, si tant vivia, en VII mília VII cents anys no·ls 75 

hauria anats (e cascun any és compost de CCCLXV dies e que anàs XL milles cascun jorn 

e cascun miller que fos de dos mília passes). Açò recompta rabí Moysés. E, si és ver 

açò,28 Déu ho sap, qui ha fet totes coses en pes e en mesura. Donchs, aquell fonch gran 

salt que féu Jhesucrist de terra en lo cel. E, d’aquell salt, e d’altres salts,29 que féu 

Jesuchrist, diu axí sanct30 Ambròs: «En un salt vench Jesuchrist en aquest31 món, en lo 80 

Pare stant, e vench en la Verge e de la Verge, en la menjadora e passà dallà32 flum Jordà 

e pujà en la creu e avallà en lo sepulcre e exí del sepulcre e seu a la dreta de Déu lo 

Pare». 

[IV] En la quarta qüestió és notat que se’n pujà ab gran multitut de àngels e ab 

grans companyies de hòmens. E que se’n pujàs ab grans gents és manifest per ço que és 85 

dit33 en lo psal:34 «Pujes-te’n en alt, leves35 e traus de captivitat», etc.d E que se’n pujàs 

ab multitut d’àngels és manifest per36 aquelles demandes que feren los àngels a 

Jesucrist com se’n pujà, segons que és dit en Isaÿes, en lo LXIII capítol dient: «Qui és 

aquest que37 ve, Déu e hom,38 ab tantes vestidures de bresca?».e On se dehia en la Glosa 

que alguns àngels no crehien en la sua en[CXLIIId]carnació39 ne la40 passió ne la 90 

resurectió e, com lo veren pujar ab multitut d’àngels ab sa pròpia virtut, ells foren molt 

maravellats de la sua incarnació e de la passió, on los àngels e les companyes digueren: 

«Aquest és rey de glòria», etc.f  

Sanct Dionís diu en lo Libre de la angelical companyia, en lo VII capítol, que, com 

Jesuchrist pujà al cel, los àngels feren tres qüestions.g La primera li feren los àngels 95 

                                                 
a Sal 47, 6. 
b Sal 19, 6. 
c Es refereix al filòsof hebreu Maimònides (1135-1204). 
d Sal 68, 19. 
e Is 63, 1. «Quis est iste qui uenit de Edom tanctis uestibus de Bosra» (LA 67, 66): ‘Qui és aquest qye ve 
d’Edom, país rogenc, que arriba de Bosrà amb el vestit vermell?’. 
f Sal 24, 10. 
g LA explica a qui s’adreça cada qüestió: «Primam fecerunt maiores angeli ad inuicem sibi ipsis, secundam 
fecerunt ipsi maiores Christo ascendenti, tertiam fecerunt minores maioribus» (LA 67, 71). Per tant, la 
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majors dient: «Qui és aquest qui ve del món ab sanch per peccat e guarnit per malesa 

contra Déu e ve del món sangonós e de infern guarnit?».a E lo Senyor los respòs: «Yo só 

aquell qui devallà e ara puig».b E expon-se en la letra: «Yo disputí41 ab lo jutge del món 

e doní mi mateix en redempció de l’humanal linatge e puig en ma substància al cel». E, 

segons que diu sanct42 Dyonís, aytal43 qüestió com li feren los àngels sobirans, aytal44 li 100 

feren los altres tots, com tots desijaven saber lo seu pujament e tots desijaven de haver 

sciència e apendre ço que·l Senyor havia fet en lo món. En açò és demostrat que, per 

saber ne per sciència, al Senyor Jesucrist davant anar no gosen.  

La segona qüestió li feren los àngels mijans, ço és, que li digueren: «E lo teu 

vestiment, per què és roig?», etc.c És dit que·l Senyor havia lo seu cors roig, ço és, que 105 

era untat de sanch, car, dementre que se’n pujà, en lo seu cors se mostraven les naffres, 

les quals ell volch servar en lo seu cors per V coses, segons que diu Beda, axí dient: «Les 

naffres servà Déu en si, car en lo juý les mostrarà per nosaltres al Pare per tal que los 

bons vegen quant misericordiosament són remuts e los mals que coneguen quan45 

justament són damnats, per ço que a la sua perpetual victòria sia donada honor». En 110 

aquesta qüestió respon axí46 lo Senyor: «Lo trull [CXLIIIIa] he yo calcigat tot sol e de les 

gents no he negun baró ab mi».d E pot ésser appellat trull la creu, en la qual, axí com en 

batalla, és stat premut en manera que la sanch ne isqué escampada; o trull appella lo 

diable, qui l’umanal linatge embolicà en ligams en manera que tot quant era en ell 

spiritual ne pres e·n lançà, enaxí que solament la vinassa romàs. Mas lo nostre bataller 115 

calcigà lo trull e trencà lo ligam dels peccats e, pujant en lo cel, nos obrí e·ns tramés la 

gràcia del Sanct47 Spirit. 

La terça qüestió és que·ls àngels menors feren als majors dient: «Qui és aquest rey 

de glòria ab vestiment de bresca blanquejat ab color de roses?». Als quals ells 

respongueren: «Lo Senyor de virtut, ell és rey de glòria».e D’aquesta qüestió dels àngels 120 

e de la resposta convinent dels altres diu axí sanct Agustí:48 «És sanctificat al Senyor 

l’ayre, qui és sens mesura, e tota aquella noblesa dels dimonis qui era en l’ayre, com 

se’n pujà Hiesuchrist, fugí. Als quals corregueren los àngels dient: “Qui és aquest rey 

de glòria?”. Als quals los altres respongueren dient: “Ací és aquell blanquejat ab color 

de roses, ací és aquell qui no hac spècia ne bellesa: en lo fust malalt e fort en robar, vil 125 

                                                                                                                                               

primera qüestió és realment entre els àngels majors, la segons dels àngels majors a Crist i la tercera, dels 
menors als majors. 
a Traducció deficient: «“Quis est iste qui uenit de Edom tinctis uestibus de Bosra etc.?”. Edom sanguinea 
interpretatur, Bosra munita, quasi dicant: “Quis est iste qui uenit de mundo sanguineo per peccatum et 
munito per malitiam contra deum?”, uel “qui uenit de mundo sanguineo et inferno munito”» (LA 67, 73-
75). És a dir: ‘«Qui és aquest que ve d’Edom, amb peces tenyides de Bosra?» Edom significa ensagnada i 
Bosra fortificada, així que és com si els àngels digueren: «Qui és aquest que ve del món ensagnat pel pecat i 
fortificat de maldat contra Déu?»; o «Qui ve del món ensagnat i de l’infern fortificat?»’. 
b «Ego qui loquor iustitiam etc» (LA 67, 77); és a dir, Is. 63, 1: «Sóc el qui parla de fer justícia, el qui pledeja 
per salvar». 
c Is 63, 2. 
d Is 63, 3. 
e Sal 24, 8-10. 
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en lo cors, armat49 en la batalla, leig en la mort, bell en la resurrectió, resplandent de la 

Verge, roig en la creu, fosch per vituperi, clar en lo cel”». 

[V] Aprés, expon en la V qüestió per qual mèrit se’n pujà. És notadora cosa50 que 

per tres mèrits se’n pujà, de què diu sanct51 Hierònim: «Per veritat, car52 allò que havies 

promés per los prophetes has complit; e per mansuetut, car, axí com anyell suau, seràs 130 

sacrificat per la vida del poble; e per justícia, car, no per potestat, mas per justícia has 

desliurat l’ome. E portar-t’à maravellosament la [CXLIIIIb] tua dreta, ço és, que potència 

o virtut te portarà en lo cel». 

[VI] En la VI qüestió expon en lo qual loch se’n pujà. És notador que ell pujà sobre 

tots los cels, segons que és dit als Ephesienchs en lo terç capítol, dient: «Aquell qui 135 

devallà, aquell, és qui pujà sobre tots los cels perquè complís totes coses».a «Sobre tots 

los cels» diu per ço com molts són los cels sobre los quals ell pujà: és cel material e 

racional e intel·lectual e sobresustancial.53 Cel material és en moltes maneres, ço és, cel 

de ayre e de firmament e de foch e de steles, de cristal e de emperi. E lo racional és 

home just, qui és dit cel per raó de habitació divina, car, axí com lo cel és sella e 140 

habitació de Déu, axí la ànima del just54 és sella de saviesa e55 de raó e de confessió. Car 

los sancts,56 per confessió e per desigs, tostemps staran en lo cel, axí com diu en la 

Epístola: «La nostra conservació és en lo cel per raó de obra contínua»;b car, axí com lo 

cel contínuament se mou, axí los sancts,57 per obres bones, contínuament són moguts. 

Lo cel intel·lectual és de àngels per ço com stan molt alt per raó de la excel·lència de la 145 

dignitat, dels quals diu sanct Dyonís en lo Libre dels divinals noms, en lo quart capítol 

dient: «Les divinals pençes són sobre totes les coses qui són e viuen sobre les altres 

coses vivents, e entenen e conexen sobre seny e raó, e més que totes58 les altres coses 

que tenen ésser designen bellesa e bonesa e en allò participen». E los àngels són bells, 

ço és, per raó de natura e de glòria, car diu sanct59 Dyonís que àngel manifestament és 150 

majestat e lum e mirall clar e no ensutzat en lo qual se demostra la bellesa sens60 

neguna legesa. E61 encara són bons per virtut de poder e de fortalesa, dels quals diu en 

Johan Damascenus en lo libre segon: «Fets són los àngels e apparellats [CXLIIIIc] de 

complir la voluntat de Déu en tot loch, encontinent se troben en qualsevulla loch on la 

divina voluntat62 mana». Lo substancial és egualtat de la divinal excel·lència, del qual 155 

vench Jesucrist e fins en aquell cel se’n pujà, del qual és dit en lo psalm: «Del 

substancial és l’eximent del cors fins al sobrian cel».c E que ell sia pujat sobre tots los 

cels materials podem-ho veure en ço que és dit en lo psalm: «Levada és la 

magnificència tua sobre los cels materials fins al cel emperial, qui és sobirana regió».d E 

no se’n pujà segons Enoch, qui se’n pujà en paradís terrenal, ans se’n pujà Jesucrist en 160 

lo cel emperial per ço com és més excel·lent que tots los altres per dignitat, car fonc 

                                                 
a Ef 4, 10. 
b Fl 3, 10. 
c Sal 20, 7. 
d Sal 8, 2. 
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abans fet que tots los altres raonables ne intel·lectuals. En aquest cel, donchs, emperial 

Jesuchrist stà e és special e pròpia habitació d’aquell e dels àngels e dels altres sancts. 

Aquell cel és uniforme, immovible, de l’il·luminament sens mesura, on dretament se 

convé als àngels e als sancts,63 qui foren uniformes en obra e foren immovibles e 165 

il·luminosos64 per fe e per conexença e foren apparellats en lo rebiment de l’Spirit 

Sanct.65 E que ell66 sia pujat sobre tots los cels racionals, ço67 és a saber, sobre tots los 

sants,68 és manifest en ço que és dit en los Càntichs, en lo terç capítol dient: «Veus que 

aquest ve saltant e tots los monts trespassant».a E que sobre tots los cels intel·lectuals 

sia pujat és manifest per ço que diu en lo psalm: «Tu qui passes ab núvol lo teu 170 

pujament e que69 passes sobre les ales dels vents e que vas e pujes sobre cherubín».b E 

sobre lo cel sobresustancial70 e que en la71 egualtat de Déu pujes manifest és en açò que 

és dit en l’Evangeli de sanct Matheu,72 en lo darrer capítol dient: «Lo Senyor Jesuchrist, 

pus que hac parlat als [CXLIIIId] dexebles, ell se’n pujà al cel e seu a la dreta de Déu lo 

Pare».c E diu sanct73 Bernat: «Al Senyor meu és dit singularment que seu a la dreta de 175 

glòria».  

E pot ésser dit que Hiesuchrist fonch en lo pujament sobirà per quatre raons 

subiranes.74 La primera,75 que és egual per reverència de guardó e de conexença e de 

virtut.d E diu-se76 en la Epístola als Ephesienchs, en lo quart capítol: «Aquel qui devalla 

en terra, aquell, puja77 al cel».e De la segona raó és dit en aquella matexa Epístola, en lo 180 

segon capítol: «Fet és obedient»,78f etc. On diu sanct Agustí:79 «Humilitat de claredat és 

mèrit e claridat80 de humilitat és guardó». De la terça raó se diu en lo psal:81 «Puja sobre 

cherubín»;g ço és, sobre tota plenitut de sciència. De la quarta raó és mostrat per què 

muntà sobre cherubín en la Epístola als Colocens.h 

[VII] En la VII raó és notador, ço és, per què se’n pujà, lo qual pujament fonch a 185 

nosaltres profitable en VIIII82 maneres. Lo primer profit és la convinença de la amor 

divinal, segons que diu sanct83 Johan en lo XV capítol, dient: «Si yo no me’n vaig lo 

Sanct Spirit no vendrà a vosaltres»;i e açò diu sanct Agustí:84 «Si carnalment voleu ésser 

ab mi, no sou rebedors del Sanct Spirit». Lo segon profit és que n’avem major 

conexença de Déu, segons que diu sanct Johan en lo XIII capítol: «Si ab mi anau, haureu 190 

goig per ço com yo vaig al meu Pare», etc.;j on diu sanct Agustí:85 «Per ço prench yo 

                                                 
a Ct 2, 8. 
b Sal 104, 3 i 18, 11 
c Mc 16, 19. Error d’I1, que substitueix Marc per Mateu. 
d Traducció errònia: «Christus in ascensione sublimis fuit quadruplici sublimitate, scilicet locali, 
remuneratione premii, cognitionali et uirtuali» (LA 67, 157); és a dir, ‘Crist va ser sublim en l’ascensió per 
quatre sublimitats, relatives al lloc, a la recompensa, al coneixement i a la virtut’. 
e Ef 4, 10. 
f Fl 2, 8. No es tracta de la Carta als Efesis, sinó als Filipencs. 
g Sal 18, 11. 
h «De quarto patet quia etiam ascendit super seraphin» (LA 67, 163). LA cita Ef 3, 19. i no a la Carta als 
Colossencs. 
i Jn 16, 7. 
j Jn 14, 28. 
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aquesta forma, per la qual lo meu Pare és major de mi, e per ço que vosaltres pugau 

veure Déu lo meu Pare». Lo terç profit és lo mèrit de la fe, e de açò diu Leó papa en lo 

seu sermó: «Lo pujament de Jesuchrist profitós és a tots»; e sanct Agustí86 diu en lo 

Libre de consideració:a «Ell se exalça axí com a carretes a córrer la via e [CXLVa] no·s tardà, 195 

abans corregué cridant los faels per la mort de la vida per ço que, retornant, trobem a 

ell». Lo quart profit és la nostra seguretat, car87 per ço se’n muntà: que fos nostre 

advocat davant lo Pare. Fortment devem nosaltres ésser ab ell, que nosaltres tingam tal 

advocat davant lo Pare, segons que diu sanct Johan en lo segon capítol, dient: 

«Jesuchrist havem per advocat, qui·ns raonarà davant lo seu Pare e·ns darà perdó dels 200 

peccats».b D’aquesta seguretat diu sanct Bernat: «O, home, segur pujament has davant 

Déu, car aquí has la mare davant lo Fill e lo Fill davant lo Pare! La mare ensenya al seu 

fill los seus pits e les mamelles e lo Fill ensenya al Pare lo costat e les naffres, no poria 

ésser neguna recusació là on és tant senyal de caritat». Lo V profit és la nostra dignitat 

en ço que nostra natura és exalçada fins a la dreta part de Déu. On los àngels tots, com 205 

pensaren la88 dignitat aquesta qui era en los hòmens, ells vedaren als hòmens que no·ls 

adorassen, segons que diu en lo Apocalipsi, en lo XIX capítol dient: «E caygué davant 

los peus de l’àngel per ço que l’adoràs e l’àngel li dix: “Guarda que no ho faces com yo 

só servent axí com tu e dels frares”», etc.;c on diu la Glosa: «En lo Vell Testament no 

vedà l’àngel que hom no l’adoràs, mas, aprés del pujament de Jhesucrist, com véu que 210 

sobre si era exalçat home, ell temé ésser adorat per hòmens». E diu Leó papa en lo seu 

sermó del Pujament de Jesuchrist: «La natura de la nostra humanitat és pujada sobre 

les alteses dels poders e és venguda a Déu lo Pare per consentiment per ço que més 

maravellosa fos feta la gràcia de Déu». Lo VI profit és la seguretat de la nostra sperança, 

segons que·s lig en la Epístola als Hebreus, en lo quart capítol dient: «Havem 215 

bis[CXLVb]be gran qui forada los cels, ço és, Jesús, lo Fill de Déu, donchs tingam la 

nostra sperança en ell».d E diu-se en lo VI capítol: «Nosaltres, qui som fermats a tenir la 

sua sperança, que havem axí com ànchora de la nostra ànima segura e ferma, pugam 

entrar là on entrà Jesucrist per nosaltres».e Lo VII profit és lo mostrament de la carrera, 

sanct89 Johan en lo IX capítol diu: «Pujà e obrí lo camí davant ells»;f e sant Agustí90 diu: 220 

«Feta és la via on lo salvador córrech». Lo VIII pròfit és l’obriment de la porta celestial, 

car, axí com lo primer Adam obrí la porta de infern, axí lo segon Adam –ço és, 

Jesuchrist– obrí la porta de paradís. Lo IX profit és lo apparellament del loch,91 segons 

que diu sanct Johan en lo XIII capítol: «Vaig apparellar a vosaltres loch»;g on diu sanct 

Agustí:92 «Senyor, apparella ço que apparellar has, car no apparelles a tu, mas a 225 

nosaltres». 

                                                 
a Error de FS: es refereix a les Confessions. 
b 1Jn 2, 1-2. 
c Ap 19, 10. 
d He 4, 14. 
e He 6, 18-20. 
f No es tracta de Joan, sinó del profeta Miquees: Mi 2, 13. 
g Jn 14, 26. 
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1 en lo: al I2 

2 III: terça I2 
3 IIII: quarta I2 
4 V: quinta I2 
5 VI: sisena I2 
6 VII: setena I2 
7 quals: qui I2 
8 anar Jesuchrist: jesu crist anar I2 

9 la lur: lur I2 
10 sancta: santa I2 

11 sancts: sants I2 
12 fonch: fonc I2 

13 en: a I2 
14 sanct: sant I2 

15 fonch: fonc I2 
16 se’n: seh I1 

17 sanct: sant I2 

18 demana: demane I2 
19 sanct Agustí: sant augusti I2 
20 un: om. I2 
21 aytant: tant I2 
22 que: qui I2 
23 aytant: tant I2 
24 e: e tant I2 
25 VII: set I2 
26 Saturn: saturni I2 
27 VII: sete I2 
28 és ver açò: aço es ver I2 
29 d’aquell salt, e d’altres salts: d’aquells salts I2 
30 sanct: sant I2 
31 aquest: lo I2 
32 dallà: della I2 
33 dit: escrit I2 
34 psal: psalm I2 
35 leves: e leues I2 
36 manifest per: manifes pet I1 

37 que: qui I2 
38 hom: home I2 
39 encarnació: incarnacio I2 
40 la: en la I2 
41 disputí: dispute I1 

42 que diu sanct: sant I2 
43 aytal: tal I2 
44 aytal: semblant I2 
45 quan: quant I2 

46 axí: om. I2 
47 Sanct: sant I2 
48 sanct Agustí: sant Augusti I2 

49 armat: e armat I2 

50 notadora cosa: notador I2 

51 sanct: sant I2 
52 car: om. I2 
53 sobresustancial: sobresubstancial I2 
54 del just: iusta I2 
55 de saviesa e: om. I2 
56 sancts: sants I2 
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57 sancts: sants I2 
58 totes: tots I1 

59 sanct: sant I2 
60 sens: sen I2 
61 E: om. I2 
62 voluntat: magestat I2 
63 sancts: sants I2 
64 il·luminosos: illuminats I2 
65 Sanct: sant I2 
66 ell: om. I2 
67 ço: om. I2 
68 sants: sancts I2 
69 que: qui I2 
70 sobresustancial: sobresubstancial I2 

71 la: om. I2 

72 sanct Matheu: sant march I2 (quod dicitur Mc. ult. LA 67, 153) 
73 sanct: sant I2 
74 subiranes: sobiranes I2 
75 primera: primera rao es I2 
76 dius-se: diu lo glorios sant pau I2 
77 puja: sen puia I2 
78 obedient: obedient fins a la mort I2 
79 sanct Agustí: lo glorios sanct augusti I2 
80 claridat: claredat I2 
81 psal: psalm I2 
82 VIIII: ·ix· I2 
83 sanct: sant I2 
84 Agustí: augusti I2 
85 Agustí: augusti I2 
86 Agustí: augusti I2 
87 car: ca I1 

88 la: en la I2 
89 sanct: sant I2 
90 Agustí: augusti I2 
91 loch: foch I1 I2 (Nona loci preparatio LA 67, 208) 
92 Agustí: augusti I2 
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[LXIX] LO TRAMETIMENT DEL SANCT SPIRITa 

o Sanct1 Spirit fonch huy tramés en semblança de lengües de foch als apòstols, 

[CXLVc] segons que·s lig en la hystòria del Fet2 dels Apòstols, en lo qual 

trametiment o adveniment són VIII raons posadores: la primera és per qui fonch tramés 

[I]; la segona, en quantes maneres vench [II]; la terça és en qual temps és tramés [III]; la 5 

quarta, per qual cosa és tramés [IV]; la sinquena, a quals és tramés [V]; la sisena, en què 

és tramés [VI]; la setena, quantes vegades és tramés [VII]; la VIII,3 per qual és tramés 

[VIII]. 

[I] En la primera raó –ço és, qui és tramés– és notador que l’Espirit Sanct4 tramés 

lo Pare e lo Fill e ell mateix, l’Espirit Sanct,5 se dóna e·s tramés. Del primer, diu sant 10 

Johan en lo XIII capítol: «L’Espirit Sanct, lo qual tramet lo Pare en lo nom meu», etc.b 

Del segon, diu sanct6 Johan en lo XVI capítol: «Si yo me’n vaig, yo trametré a vosaltres 

l’Espirit Sanct».c Lo trametiment en aquestes coses baxes7 ha comparació al seu 

trametedor sots tres convinenses,8 ço és: ésser al donador, e axí és tramés lo raig per lo 

sol; o aquell qui dóna virtut, e axí és tramés lo dart per lo tirador; o axí com a donador 15 

juridictió o autoritat, e axí és tramés lo missatger per lo comanador. Segons aquestes 

tres maneres de trametiment, se pot convenir a l’Spirit Sanct9 per ço com és tramés per 

lo Pare e per lo Fill e quasi que per ells haja ésser e virtut e autoritat10 en obra. E ell 

mateix, l’Esperit Sanct,11 se dóna e·s tramés, segons que és vist per sanct Johan en lo XVI 

capítol com diu: «Quant vendrà aquell Sperit de veritat», etc.d E, segons que diu Leó12 20 

papae en lo sermó de Pentescostés: «La deïtat de la immovible Trinitat una és en 

substància e indivisa en obra, és una en voluntat e par en tot poder e egual en glòria. 

Mas, divisí a si la obra de la nostra redempció la misericòrdia de la Trinitat per ço com, 

axí com lo Pare perdonava, que lo Fill perdonés e que l’Espirit scalfàs». Car, l’Espirit 

Sant13 [CXLVd] és Déu e, per ço, dretament és dit que dóna si mateix. E, que lo Sanct14 25 

Spirit sia Déu, sanct Ambròs lo15 demostra en lo Libre de l’Spirit Sanct axí dient: «Per 

aquestes quatre coses és comprovada la manifesta glòria divina, car Déus16 ésser és 

conegut per ço com és sens peccat; o qui perdona los peccats; o, com no és creatura, ans 

és creador; o, com ell no adora altri, abans és adorat». E, axí, és demostrat en qual 

manera la benaventurada Trinitat totes les coses e·n totes maneres a nosaltres 30 

demostra, car, segons que diu sanct Agustí:17 «Tramés a nosaltres lo seu Fill en preu de 

la nostra redempció e l’Espirit Sanct18 en privilegi de la nostra oblacióf –ço és, com nos 

                                                 
a Data de celebració: cinquanta dies després de la Pasqua. L’escena es representa amb el grup d’apòstols 
amb la Mare de Déu, reunits al cenacle, que reben les llengües de foc que ixen de l’Espirit Sant, representat 
com un colom situat a la part superior.  
b Jn 14, 26. 
c Jn 16, 7. 
d Jn 16, 13. 
e Es refereix a Lleó I, papa del 440 al 461. 
f «adoptionis» (LA 68, 20), que equival a l’explicació que apareix tot seguit en FS («com nos féu ésser sos 
fills»), que no trobem en LA. 

L 
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féu ésser sos fills– e si mateix tot s’i reserva que sia en heretat de adopció». Axí mateix, 

lo Fill en totes maneres a nosaltres se dóna, per què diu sanct Bernat: «Ell mateix, lo 

pastor, és pastura, ell mateix és remedor. E dóna a nosaltres la sua ànima en preu e la 35 

sanch, en abeuratge e la carn, en menjar». Axí mateix, l’Espirit Sanct en totes maneres 

demostra a nosaltres tots los seus costums, segons que·s mostra en la Primera Epístola 

als Corinthians, en lo XII capítol dient: «Als altres és donat per Spirit Sanct paraula de 

saviesa; e als altres, paraula de saber, segons que ell mateix Spirit;19 e als altres la fe en 

aquell mateix Spirit».a E diu Leó papa: «L’Espirit Sanct20 és spirador de la fe e doctor de 40 

la21 sciència e font d’amor e senyal de castedat e cosab de tota salut». 

[II] És notador en la segona raó en quantes maneres se tramés lo Sant Sperit, ço 

és, en dues: invisiblament e visiblament. Invisiblament quant entra en les pençes dels 

hòmens casts; visiblament quant algun senyal visible és mostrat.  

[II.I]c O d’altra manera diu sant Johan en lo quart capítol: «L’Esperit là on [CXLVIa] 45 

se vol spira e la veu d’aquell ous, mas no sabs d’on ve ne on va».d E no és maravella, 

car, segons que diu sanct Bernat: «La paraula invisible per los ulls no entra, car no és 

colorat; ne per les orelles, car no sona; ne per lo nas, car no mescla ab l’ayre, abans ho fa 

ab la pença; ne no destroeix l’ayre, abans lo fa; ne per les galtes, car no és menjat22 ne 

begut; ne per tocament de cors, car aquell cors no és palpable. Tu vols, donchs, en qual 50 

manera sien cercades les vies d’ell, on conech ésser present. Certament, yo conech la 

presència d’ell per lo moviment del cor e lo poder de la virtut d’ell; e só maravellat de 

la pregonesa de la saviesa d’ell per algun esmenament de les mies costumes; e só’m 

certificat de la bonesa e de la saviesa d’ell; e, per renovació e per spiració e formació de 

l’spirit de la mia pença, yo persebí la sperança de la bellesa d’ell. Per sguardament de 55 

totes aquestes coses ensemps, yo m’spante23 de la multitut de la granesa d’ell». Açò diu 

sanct24 Bernat. 

[II.II] Lo trametiment de l’Spirit Sanct25 visible és en algun senyal demostrat e és 

notador que en V maneres és demostrat lo Sanct26 Spirit. Primerament, en manera de 

coloma vench sobre Jesuchrist com fonch batejat, segons que diu sanct Luch en lo terç 60 

capítol: «Devallà l’Espirit Sanct en corporal natura, axí com a coloma, en Jesuchrist».e 

En la segona manera, de núvol luent fonch tramés sobre Jesuchrist com fonch 

transfigurat, segons que diu sanct Matheu en lo XVII capítol, dient: «Encara ell parlant, 

veus que envià núvol luent qui l’ombrà».f On diu la Glosa: «Enaxí com batejat lo 

Senyor, enaxí clarificat és demostrat lo misteri de la Sancta Trinitat e lo Sanct27 Sperit, 65 

axí com a coloma, era núvol luent». En la terça manera, és demostrat en manera de 

[CXLVIb] buffament, segons que diu sanct Johan en lo XX capítol, dient: «Buffà e dix a 

                                                 
a 1Co 12, 8-9. 
b ‘Causa’. 
c Aquest paràgraf fa referència al trametiment invisible («De missione inuisibili dicitur...», LA 68, 28). 
d Jn 3, 8. 
e Lc 3, 22. 
f Mt 17, 5. 
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ells: “Rebeu l’Esperit Sanct”».a En la IIII, vench en manera de foch e·n la V, en manera 

de lengües; e,28 en aquestes dues maneres, apparech huy lo Sanct29 Sperit. E, per ço, és 

mostrat en V maneres, per ço que sia donat a entendre que les propietats d’aquestes 70 

coses obren en los coratges en los quals entren.  

[II.II.I] Primerament, és mostrat en manera de coloma, car en la coloma ha plor 

per cants e no ha fel e stà en forats de parets. Enaxí, l’Esperit Sanct fa plorar aquells que 

compleix per los peccats lurs, segons que diu en Ysaÿes, en lo LIX capítol: «Rugiren-nos 

tots com a onzos e quasi com a coloma pensant ploraren».b En la Epístola als Romans 75 

se lig, en lo VIII capítol: «L’Esperit demana plorant per nosaltres coses no de dir per los 

nostres peccats».c E en la segona manera, nos fa ésser30 sens fel d’amargor, segons que 

és dit en lo libre de Saviesa, en lo XII capítol dient: «O, Senyor, com és suau l’Espirit teu 

en nosaltres!».d En lo VIII capítol se lig: «Appellat és lo spirit suau e benigne e humà per 

ço com suaus e benignes nos fa; e humans en paraules, benignes en coratge e mansos e 80 

suaus en obres».e En la terça manera, nos fa star en forats de pedres, ço és, en les naffres 

de Christ, que·ns fa habitar, segons que·s lig en lo libre dels Cants, en lo segon capítol: 

«Leva sus, amiga mia, sposa mia, e vine a mi, coloma mia».f On diu la Glosa: «No 

dormen ab mi los pols meus per ço com no y bastí en los forats de les pedres». On diu 

la Glosa: «En les naffres de Crist». «L’Espirit de la boca nostra és Christ, lo Senyor, qui 85 

és pres en los peccats nostres, al qual en la sua ombra viurem sens mal»; quasi qui diga: 

«L’Espirit qui és de la boca nostra és Christ, lo Senyor, per ço com és carn nostra, e·ns 

fa dir Crist: [CXLVIc] “En la ombra ‒ço és, en la passió, en la qual Christ fonch tenebrós 

e menyspreat‒ viurem en memòria longament”».g 

                                                 
a Jn 20, 22. 
b Is 59, 11. 
c Rm 8, 26. 
d Sv 12, 1. 
e Vid. Sv 7, 23. En LA no es tracta realment d’una citació, sinó d’un comentari a partir d’aquesta referència 
bíblica. A més, la traducció és deficient: «Item eodem VII uocatur suauis, benignus, humanus ex eo quod 
suaues, benignos et humanos faciat; suaues in sermone, benignos in corde et humanos in opere» (LA 68, 
55-56); és a dir: ‘I també en el capítol 7 es diu que l’Esperit és suau, benigne i humà, ja que fa als homes 
suaus, benignes i humans: suaus en la paraula, benignes en el cor, humans en les obres’. 
f Ct 2, 13-14. 
g Traducció deficient. En primer lloc, hi ha dos citacions de la Glosa que estan separades malament i, 
després, hi ha una citació de Lamentacions (Lm 4, 20) en la qual no es dóna la referència bíblica i que 
després es glosa: «Glossa: ‘Fouens mihi pullos meos infusione spiritus sancti’. ‘In foraminibus petre’; 
Glossa:‘In Christi uulneribus’. Thren. ult.: ‘Spiritus oris nostri Christus dominus captus est in peccatis 
nostris, cui diximus in umbra tua uiuemus in gentibus’; quasi dicat: ‘Spiritus sanctus qui est oris nostri, 
quod os nostrum est Christus dominus quia est os nostrum et caro nostra, facit nos dicere Christo: “In 
umbra tua”, id est in passione tua in qua Christus fuit tenebrosus et despectus, “uiuemus per iugem 
memoriam”» (LA 68, 59-63). És a dir: ‘Comenta la Glosa: «A nodrir els meus fills amb la infusió de 
l’Esperit Sant». Segueix el Càntic: «Coloma meua, en les escletxes de la roca»; i la Glosa: «És a dir, en les 
ferides de Crist». Es llig en l’últim capítol de les Lamentacions: «L’esperit del nostre alé ha estat capturat 
en les seues trampes. D’ell havíem dit: “A la seua ombra vivirem en mig dels pobles”». El versicle es pot 
entendre de la manera següent: «L’Esperit Sant, que és el nostre alè, perquè Crist és la nostra boca (i, de 
fet, la nostra carn i la nostra boca), ens fa dir a Crist: “A la seua ombra –és a dir, en la seua Passió, en la 
qual Crist s’envoltà de foscor i fou humiliat– viurem conservant la memòria eterna”»’. 
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[II.II.II] En la segona manera, és mostrat en manera de núvol, car núvol se leva de 90 

terra e dóna refredament e engendra pluja. Enaxí, lo Spirit Sanct,31 aquell qui reb ell, 

leva de terra per menyspreament de les coses terrenals, segons que·s lig en Ezechiel, en 

lo VIII capítol: «Levam l’espirit entre lo cel e la terra», etc.a Axí mateix, en lo primer 

capítol se lig: «En qualsevulla loch que anava l’Espirit, allà anaven les rodes egualment 

e·s levaven seguint aquell, car l’espirit de vida era en les rodes».b Diu sanct Gregori: 95 

«Tastant l’esperit, tota carn és sabrosa».c En la segona manera, dóna refrigeri contra lo 

cremament dels vicis, on és dit a sancta Maria: «L’Espirit Sanct32 sobrevendrà en tu e la 

virtut de l’altíssime se ombrarà en tu»;d ço és, ell te refredarà de tot cremament de vicis. 

On Spirit Sanct és appellat aygua, qui ha força regenerativa, segons que diu sanct Johan 

en lo segon capítol: «Flums decorreran del ventre e de l’aygua viva»;e açò dix de l’Spirit 100 

Sanct, lo qual devien rebre los creents en ell. En la terça manera, engenra pluja de 

làgremes.  

[II.II.III] E és mostrat l’Espirit Sanct en manera de feriment o de lamp, calent e 

spirant e scampant raig de si.f Car més movible és que neguna cosa movible, on diu la 

Glosa en aquell loch: «Fet és sobtosament sonament del cel, car Déu és lo moviment de 105 

l’Spirit Sanct».33g En la segona manera, és calt a scalfar, segons que diu sanct Luch en lo 

XII capítol, dient: «Yo venguí metre foch en terra e, qual cosa vull yo sinó que crem?». 

On és comparat austre, qui és vent calent, segons que·s lig en lo libre qui és appellat 

Cants, en lo quart capítol dient: «Leva aquiló e vine austre», etc.h En la [CXLVId] terça 

manera, és blan lo Sanct Spirit a mitigar, per què és appellat untament, segons que diu 110 

sanct Johan en lo terç34 capítol: «La unció35 d’ell vos ensenya de totes coses»;i per nom 

de ros, segons que·s lig en lo terç libre dels Reys, en lo XVIIII capítol:j «Aprés lo foch, 

siulet d’ayre prima e aquí será lo Senyor».k En la quarta manera, és necessari lo Spirit a 

respirar entant que, si alguna hora hom no respirava, tantost morria e, axí, és 

entenedor del Sanct Spirit, segons que·s diu en lo psalm: «Tolràs l’espirit d’ells e 115 

                                                 
a Ez 8, 3. 
b Ez 1, 20. 
c Sant Gregori diu el contrari al que s’ha traduït: «Gustato spiritu desipit omnis caro» (LA 68, 69); és a dir: 
‘una vegada que s’ha tastat l’esperit, la carn esdevé insípida’. 
d Lc 1, 35. 
e Jn. 7, 38. L’error del número del capítol potser es deu al fet que apareguera amb una xifra i caiguera la V 
de VII. 
f Traducció deficient: «Tertio monstratus est in specie flatus. Flatus leuis est, calidus est, lenis est et ad 
respirandum necessarius est» (LA 68, 78-79). Per tant, aquest paràgraf es refereix als tipus de vent, forma 
en la qual també apareix l’Esperit Sant: ràpid (movible), calent (calt), delicat (blan) i necessari per a la 
respiració. 
g Vid. Ac 2, 2. 
h Ct 4, 16. 
i 1Jn 2, 27. 
j «Vnde ad eius lenitatem insinuandam uocatur nomine unctionis, I Ioh. III [...]; nomine roris, unde cantat 

ecclesia ‘Et sui roris intima etc.’; nomine aure tenuis, III Reg. XIX [...]» (LA 68, 88-90); és a dir, que l’Esperit Sant 
pot ser dit unció, rosada o brisa. FS salta la citació que acompanya a ros i l’esment de l’aure tenuis (la brisa) 
i, per tant, sembla que la citació de Reis es refereix a ros i no apareix cap referència a la brisa. 
k 1Re. 19, 12. 
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defalliran e tornaran en lur pols. E, puys, hi trametràs lo spirit teu e seran creats», etc.a 

Diu sanct Johan: «L’espirit qui fa viure és mostrat en manera de foch», etc.b  

[II.II.IV] En la quarta manera és mostrat lo Sanct Spirit en spècia de foch e·n la 

sinquena manera apparech en semblança de lengües, mas que apparech en aquestes 

dues maneres que direm avant. 120 

[III] En la terça manera és de dir, ço és, en qual temps és tramés. És notador que 

en lo L dia de Pasca és tramés per ço que sia donat a entendre que l’Spirit Sanct és 

perfectió de la ley e és perdurable remuneració en perdó dels peccats. 

[III.I] E és perfectió de la ley, car, segons la Glosa, del dia ençà que l’anyell36 fonch 

crucificat, en lo L dia és donada la ley en semblança de foch en lo Vell Testament. E en 125 

lo L dia de Pasca davallà l’Espirit Sanct en semblança de foch e la ley fonch donada en 

lo mont de Sinaý; e la ley fonch donada en la altesa del mont e l’Espirit fonch donat en 

la casa on menjaven.c On, per açò, és ensenyat que l’Esperit Sant37 és acabament de tota 

la ley, car la plenitut de la ley és amor. 

[III.II] E és perdurable per remuneració, on diu la Glosa: «Axí com la Sglésiad 130 

representa XL dies, los quals Jesuchrist és stat ab los dexebles aprés [CXLVIIba] la 

resurrectió, enaxí lo L dia, en lo qual l’Espirit Sanct és donat, manifestament demostra 

la perdurable remuneració».  

[III.III] E lo perdonament dels peccats, on diu la Glosa aquí mateix: «Per ço en lo L 

dia és tramés lo Sanct Spirit, car se fahia perdó en alegria e per l’Esperit los peccats se 135 

perdonen. E en l’espiritual alegramente los culpables són solts e los deutes són lexats e 

los exellats retornats en lur terra e la heretat perdurable és retuda e los servents –ço és, 

los hòmens venuts per peccat– són desliurats del jou de la servitut e los culpables de 

mort són solts e desliurats». On se diu en la Epístola als Romans, en lo VIII capítol: «La 

ley de l’Spirit de vida en Christ me desliura de l’oy de peccat e de mort».f E los deutes 140 

dels peccadors se perdonen per ço com caritat cobra la multitut dels peccats.g E los 

exellats són retornats en lur terra, per què·s lig en lo psalm: «L’espirit teu bo me portarà 

en la terra dreta».h E la heretat perduda és retuda, segons que·s diu en la Epístola als 

                                                 
a Sal 104, 29-30 
b Jn. 6, 63. 
c Traducció deficient: «Legis perfectio, quoniam secundum Glossam a die agni immolati quinquagesimo 
die data est lex in igne. In nouo etiam testamento quinquagesimo die a pascha Christi descendit spiritus in 
igne; lex in monte Sinai, spiritus in monte Syon, lex in sublimis montis loco, spiritus datur in cenaculo» 
(LA 68, 101-103). És a dir, es compara el lliurament de la llei en el Vell i en el Nou Testament: en els dos 
casos es dóna a partir del foc, l’un en el mont Sinaí i l’altre en el món Sió, l’un damunt de la muntanya i 
l’altre al cenacle. 
d Perquè tinga senit, la Sglésia ha de llegir-se com al CD de representa: ‘Així com el temps dels 40 dies en 
què Jesús resuscitat estigué amb els dexebles representa l’Església...’.    
e Alegria i espiritual alegrament tradueixen iubileo i spirituali iubileo (LA 68, 108 i 110), però aquí fa referència 
al jubileu, és a dir, a la celebració de perdó que tenia lloc cada 50 anys segons la llei jueva (vid. Lv 25, 8-17). 
f Rm 8, 2, 
g 1Pe 4, 8. 
h Sal 143, 10. 
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Romans, en lo VIII38 capítol: «Aquell Spirit ret testimoni a l’sperit nostre que som fills de 

Déu e, si u som, hereters som».a E los servents del peccat són desliurats segons que es 145 

diu en la Epístola als Corintians, en lo IIII capítol dient: «Là on és l’Esperit del Senyor 

aquí és franquesa».b  

[IV] La quarta39 raó és quantes vegades és tramés l’Esperit als apòstols. Segons la 

Glosa, III vegades los fonch donat, ço és: abans de la passió e aprés de la resurrectió e 

aprés lo pujament de Jesuchrist. Primerament, a fer miracles; la segona, a perdonar los 150 

peccats; la terça vegada, a confortar los coratges.  

Primerament, quant los tramésc a prehicar per confondre e sobrar los dimonis e 

donà’ls poder per ço que les malalties curassen. Tots aquests miracles se fan per 

l’Esperit Sanct, [CXLVIIbb] segons que és dit per sanct40 Matheu en lo XII capítol, dient: 

«Si yo per l’Esperit de Déu lanç de vosaltres los dimonis», etc.d Mas, no·s segueix que 155 

tothom que haja l’Espirit41 faça miracles,42 car, segons que diu sanct Gregori, miracles 

que·s fan no·s fan per hòmens sancts, mas que·ls demostren. Car, los mals affermen que 

fan miracles dient: «Nós havem en lo teu nom prophetizat».e Déu fa miracles per sa 

pròpia43 autoritat; e los àngels fan miracles per manera de covinença;44 e los dimonis 

fan miracles per les virtuts divinals o naturals qui són en les coses; e en los 160 

encantadors, per amagada descovinença que han ab los dimonis; e bons chrestians fan 

miracles per pública justícia; e los mals chrestians,45 per senyals de pública justícia. 

La segona vegada donà a ells l’Esperit Sanct46 quant buffà en ells dient, segons 

que diu sanct Johan en lo XX capítol: «Rebeu47 l’Espirit Sanct,48 del qual lexereu los 

peccats», etc.f Emperò algú49 no pot remetre los peccats quant a la màcula que és [a]50 la 165 

ànima, o quan51 a la culpa ‒ço és, a obligació <e> a la pena perdurable‒, o quant a la 

offensa de Déu, que solament per l’escampament de gràcia e per virtut de contrició se 

perdonen. És dit, emperò, que el prevere los absol per ço com ell diu que són absolts de 

culpa, car la pena de purgatori muda en temporal e d’aquella temporal perdonen en 

partida. 170 

La terça vegada donà a ells l’Esperit Sanct huy, com lurs coratges són ferms que 

no temen neguns turments, segons que·s diu en lo psalm, dient: «L’Esperit de la boca 

d’ell és tota la virtut d’ells».g E diu sanct Agustí:52 «Aytal és la gràcia del Sanct53 Sperit 

que, si troba tristícia, ell la dissol e tot desig menyspreador consumeix e lança paor fora 

de coratge». E diu Leó papa: «Los apòstols són ab Spirit, ço és, que·ls [CXLVIIbc] encén 175 

lurs coratges e·ls dóna abundament de gràcia». 

                                                 
a Rm 8, 16-17. 
b 2Co 3, 17. 
c El subjecte és Jesucrist. 
d Mt 12, 28. 
e Mt 7, 22. 
f Jn 20, 22-23. 
g Sal 33, 6. 
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[V] En la V raó és notador, ço és, l’Espirit Sanct en quantes maneres és tramés.  

[V.I] Primerament, és tramés ab54 so ab lengües de foch. E aquelles lengües 

apparegueren trencant lo so e lo so fonch molt cuytós, celestial e fort e ple. Fonch 

cuytós per ço que l’Esperit Sanct no sab neguna cosa tarda; e fonch celestial, car 180 

celestials coses féu; e fonc fort, car la55 lum d’amor ferí en loch perdurable; fonch ple 

per ço com l’Espirit Sanct compleix totes coses, per què·s diu tots són plens de Spirit 

Sanct. 

En tres maneres és lo senyal de plenitut del Sanct Spirit, lo qual fonch en los 

apòstols. La primera és en resonament, segons que par en lo vexell, que, quant és ple, 185 

no resona. E diu Job en lo VII capítol: «No bruolarà lo bou en la grípia com serà plena»; 

quasi que diga: «Com la grípia del cor haja plenitut de gràcia, no ha loch bruolament 

de impaciència». Aquest senyal hagueren los apòstols per ço com en lurs tribulacions 

no parlaven per impaciència, abans hi anaven alegres per esguardament de consell.a Lo 

segon senyal és: com és ple que no pot més rebre, no pot haver més de ompliment.56 E, 190 

com lo vexell és ple d’alguna liquor, no pot més rebre e, axí mateix, hom sadoll no ha 

talent de menjar e, axí, lo sancts qui han plenitut de gràcia no poden rebre altra liquor 

de delit terrenal. Per què diu Ysaÿes en lo primer capítol: «Ple só e, per ço, son 

sacrifici», etc.b E, per ço com tastaren la suavitat celestial, per ço no seguiren la voluntat 

terrenal, on diu sanct Agustí:57 «Aquell qui beurà del flum de paradís, del qual una 195 

gota és major que tota la mar, és manifest que la set, ço és, la avarícia o la cobdícia 

d’aquest món, sia morta». Aquest senyal hagueren los apòstols, [CXLVIIbd] qui no 

volgueren haver neguna cosa pròpia, ans volgueren totes lurs coses en comú departir. 

Lo terç senyal és decórrer, segons que appar en lo flum vessant, segons que·s lig en lo 

Ecclesiàstich, en lo XXIIII capítol dient: «Aquell qui ompleix58 axí com a riu la saviesa 200 

pròpria és de aquell riu decorrent e vol les terres qui li són entorn».c Enaxí, los apòstols 

començaren a decórrer per ço com començaren a parlar ab diverses lengües, segons 

que diu la Glosa: «Veus lo senyal de plenitut: lo vexell ple s’escampa com començaren 

les gents a convertir per lur prehicació, on sanct Pere començà a prehicar e convertí III 

M persones».  205 

[V.II] En la segona manera és tramés lo Sanct Spirit en lengües de foch, per la qual 

cosa són tres raons veedores: la primera és per què vench en semblança de lengües de 

foch; la segona, per què majorment és tramés en foch que no en altre element; la terça 

és per què és tramés en lengua e no en altre membre.  

[V.II.I] De la primera, és a saber que per III59 raons apparech en lengües de foch: la 210 

primera fonch per tal que parlassen paraules de foch; la segona raó és per ço que 

prehicassen la ley de foch, ço és, la ley d’amor. D’aquestes dues raons diu sanct60 

                                                 
a Ac 5, 41. 
b Is 1, 11. 
c Sir. 24, 25. «Eccl. XXIV: ‘Qui implet quasi Phison sapientiam’; ad litteram: illius fluuii proprium est effluere 
et circumadiacentia irrigare» (LA 68, 151-152). 
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Bernat: «Vench l’Esperit Sanct en lengües de foch per ço que ab lengües de totes gents 

parlassen e que la ley de foch ab lengües de foch prehicassen». La terça raó fonch en 

l’Espirit Sanct, qui és foch, e que coneguessen per ell61 parlar e que no defallissen ne 215 

atribuïssen a si mateixs lo convertiment de les gents e que hom oís les lurs paraules axí 

com de Sanct62 Spirit. 

[V.II.II] De la segona raó és a saber que és tramés en manera de foch per moltes 

raons, car l’espirit de foch és e·n manera de foch e humilia les altes coses per lo do de 

temor; e amolleix les coses dures [CXLVIIIba] <e> per do de pietat; il·lumina les coses 220 

scures <e> per sciència; destreny les coses de corrents; e per consoldar les forts coses ab 

les blanes; e per informar los clars miralls, que·n levàs lo rovell, per do d’enteniment; e 

per levar en alt per do de saviesa.a  

La segona raó és presa per la dignitat d’ell e per la excel·lència, car foch sobrepuja 

sobre tots los elements per spècia e per orde e per virtut. Per spècia, per raó de bellesa 225 

en lum; e, per orde, per raó de la altesa en demostrament; e, per virtut, per raó de gran 

vigor en actió. Enaxí, l’Esperit Sanct en totes aquestes coses sobrepuja: per la primera, 

és dit l’Esperit Sanct volant; per la segona, rebedor per tots los spirits entenents; per la 

terça, havent tota virtut, segons que·s diu en lo libre de Saviesa, en lo setén capítol.b  

Per la terça raó és rebut per la gran efficàcia d’ell, e assignen aquesta raó Ràbanus 230 

axí dient: «Foch ha quatre natures: que crema e sporga e scalfa e il·lumina. Axí, l’Espirit 

Sanct crema los peccats e porga los coratges e leva destemprament e il·lumina les 

ignoràncies». On diu Zacharies: «Axí com se crema argent»;c e per aquell foch 

demanava ésser cremat lo propheta dient: «Crema los meus renyons», etc.d Purga los 

coratges, segons que diu Ysaÿes en lo quart capítol: «La sanch de Jerusalem levarà del 235 

mig d’ell en l’Espirit del juý, ço és, en l’espirit de ardor».e Que leva destemprament, on 

és dit d’aquells, los quals ompleix63 l’Espirit Sanct, en la Epístola als Romans, en lo XII 

capítol:f per spirit elegit en semblança de foch apparegué l’Espirit per ço que tot 

coratge que ompleix64 lança tot tremolament e l’encén en lo desig de la sua 

perdurabilitat. E les ignoràncies il·lumina, diu-se en lo libre de Saviesa: «Lo teu seny, 240 

                                                 
a Traducció prou deficient: «Prima sumitur penes eius septemplicem gratiam. Spiritus enim ad modum 
ignis alta humiliat per donum timoris, emollit dura per donum pietatis, illuminat obscura per scientiam, 
restringit fluida per consilium, consolidat mollia per fortitudinem, clarificat metalla tollendo rubiginem 
per donum intellectus, sursum tendit per donum sapientie» (LA 68, 164-165). És a dir, ‘La primera està 
relacionada amb les set gràcies que són atorgades per l’Espçerit. L’Esperit, de fet, com el foc, humilia pel 
do del temor; ablaneix les coses dures pel do de la pietat; il·lumina les coses obscures per la ciència; 
coagula les coses fluïdes per consell; consolida les coses blanes per la fortalesa; fa lluents els metalls 
eliminant el rovell per l’enteniment; eleva cap al cel pel do de la saviesa’. Els set dons de l’Esperit Sant 
deriven d’ Is 11, 2. Es distingeix generalment entre els dons del coneixement (enteniment, saviesa, ciència i 
consell) i els de la voluntat (pietat, fortitud i temor de Déu). 
b Sv 7, 26, 23. 
c Za 13, 9. En referència a que crema els pecats. 
d Sal 26, 2. 
e Is 4, 4. 
f Rm 12, 11. 
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qui·l sabrà si tu no li dónes saviesa e no li tramets lo Sanct65 Spi[CXLVIIIbb]rit teu dels 

lochs alts?».a E axí·s diu en la Epístola als Corintians, en lo II capítol: «A nosaltres revela 

Déu per l’Espirit Sanct seu», etc.b  

La qual raóc és rebuda en la natura de la amor d’ell, car amor ha significar per 

foch per II raons. Per ço com foch és tostemps en moviment, enaxí amor de l’Spirit 245 

Sanct ompleix66 e fa tostemps ésser en moviment de bona obra, on diu sanct Gregori: 

«Negun temps no és l’amor de Déu ociosa, car obra grans coses en home»; mas, si no 

vol obrar, no y és l’amor. La segona raó és que foch, entre los altres elements, és 

majorment formal, <e> ab poca de matèria e ab molta forma. Enaxí, lo Sanct Spirit, a 

aquells que compleix, fa haver poca amor de les coses terrenals e molta amor de l’Spirit 250 

Sanct e de les coses spirituals per ço que les carnals coses no amen carnalment, mas que 

les amen spiritualment. Diu sanct Bernat que IIII maneres són de amar, ço és: amar la 

carn carnalment e l’esperit carnalment e la carn spiritualment e l’espirit spiritualment. 

Car lo foch les altes coses ha inclinar e apujar les coses decorrents e ajustar67 les 

scampades. E per aquestes tres cosesd són enteses tres forces d’amor, segons que 255 

havem per les paraules de sanct68 Dyonís en lo Libre dels divinals noms, car III69 forces 

són, qui inclinen e pugen e acorden: inclinen les coses soterranes e pugen les sobiranes 

e de les subiranes70 van-ne a les jusanes e acorden les eguals coses ab les eguals.e 

Aquestes tres forçes d’amor són fetes per lo Sanct Spirit e aquelles compleix per ço que 

inclina per humilitat d’aquells e los menyspreaments de ells,f e puja en desig de les 260 

sobiranes coses, e ordena e ajusta per uniformitat de costumes. 

[V.II.III] De la terça raó és de dir per què apparegué majorment en semblança de 

[CXLVIIIbc] lengua que d’altre membre, per tres raons. 

Car la lengua és membre que fa cremar lo foch d’inferng e és greu de regir e molt 

profitosa com és ben regida. On, per açò, com lengua era inflamada per lo foch 265 

infernal, per ço freturava del foch del Sanct Spirit, per què diu sanct Jaume en lo III 

capítol «La lengua nostra és foch»h per ço com greument persegueix e va davant tots 

los altres membres. E fretura de la gràcia de l’Sperit Sanct, car molt és profitable si bé és 

regida, per ço fonch71 necessari que hagués per regidor l’Esperit Sanct.  

                                                 
a Sv 9, 17. 
b 1Co 2, 10. 
c Ací comença la quarta raó del punt V.II.II sense solució de contonuïtat. 
d Realment LA fa distinció de tres coses en aquest paràgraf, però en FS la tercera no s’identifca clarament. 
Correspondria a «car lo foch les altes coses ha inclinar e a pujar les coses decorrents e ajustar les 
scampades» (vid. LA 68, 184-197). 
e «Inclinatiuam, quia inclinat superiora inferioribus, eleuatiuam, quia eleuat inferiora superioribus, 
coordinatiuam, quia coordinat equalia coequalibus» (LA 68, 196), és a dir, les coses altes inclina, les baixes 
eleva i les iguals concorda. 
f ‘I el menyspreu per si mateixos’. 
g «lo foch d’infern» és subjecte. 
h Jm 3, 6. 
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E aparech en semblança de lengua a significar que molt era necessària als 270 

prehicadors per ço com los fa parlar fortment sens tota paor e, per açò, és lo Sanct72 

Spirit tramés en semblança de lengües. On diu sanct Bernat: «Vench l’Esperit Sanct 

sobre los dexebles en semblança de lengües de foch  per ço73 que ells parlassen paraules 

de foch e que la ley de foch prehicassen ab lengües de foch sens tota temor». Per què 

diu en lo Fet dels Apòstols, en lo quart capítol: «Plens són tots de l’Spirit Sanct e 275 

començaren a parlar la paraula de Déu ab fiança».a 

En moltes maneres per la diversitat dels oïdorsb e, per açò, és dit en lo Fet dels 

Apòstols, en lo segon74 capítol, que los apòstols començaren a parlar en diverses 

maneres profitosament.c E diu Isaÿes: «L’esperit del Senyor és sobre mi per ço com 

unta a mi».d  280 

[V.III] En la terça manera, les lengües apparegueren seent, a significar que als 

jutges era necessària per ço com los donà autoritat a perdonar defalliments, on diu 

sanct Johan en lo XX capítol: «Rebeu l’Esperit Sanct e aquells dels quals vosaltres 

perdonareu los peccats», etc.e E saviesa a jutjar, diu Isaÿes: «Yo posaré l’esperit meu 

sobre ell, juý a les gents darà».f Per mansuetut que sien comportàs,75 segons [CXLVIIIbd] 285 

que·s lig en lo libre que és dit Numerus, en lo XI capítol dient: «Yo daré a ells de l’Spirit76 

qui en tu es per ço que sien comportàs77 los pobles ab tu».g L’espirit de Moysés era 

spirit de suavitat, segons que·s lig en lo dit libre Numerus, en lo XII capítol: «Era 

Moysés78 home molt suau».h Ornat de sanctedat79 a ensenyar, on diu Job en lo XXVI 

capítol: «L’esperit del Senyor orna los cels».i 290 

[VI] En la VI raó és de dir en quals hòmens fonch l’Esperit Sanct tramés. És 

notador que és tramés als dexebles, qui foren rebedors de coses netes, segons que és dit 

d’ells, qui foren rebedors de les coses de l’Spirit Sanct per VII raons qui eren en ells.  

Car foren, primerament, suaus de cor, per què en los dies de Pentecostés foren 

ajustats per ço com aquella festa era ordenada a repòs, segons que·s lig en Isaÿes, en lo 295 

LXVI capítol dient: «Sobre qui reposarà lo meu sperit sinó sobre lo humil e suau?», etc.j  

La segona raó fonch per ço com per amor «eren units tots egualment en un loch»k 

e lo cor d’ells era un e la ànima una. Car, axí com l’esperit de l’home no fa viure los 

membres del cors80 si no són ajustats, axí lo Sperit no fa viure los membres spirituals si 

no són ajustats en un cors e en una ànima. Car foch81 de branques de lenya, com són 300 

                                                 
a Ac 4, 31. 
b ‘De moltes maneres parlaren per la diversitat dels que oïen’. 
c Ac 2, 4. 
d Is 61, 1. 
e Jn 20, 23. 
f Is 42, 1. 
g Nm 11, 17. 
h Nm 12, 2. 
i Jb 26, 13. 
j Is 66, 1-2. 
k Ac 2, 1. 
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partides deçà e dellà, lo foch se appaga, enaxí l’Espirit, per discòrdia, mor en los 

hòmens e, per ço, stant ensemps los apòstols e concorts per caritat, foren il·luminats 

universalment de la divinitat e de la deïtat.  

La III raó fonch com los trobà en loch secret, la qual cosa és notada en açò que és 

dit «en aquell mateix loch»,a ço és, en lo menjador. On se diu per Osea82 propheta en lo 305 

II capítol: «Yo·ls portaré en loch solitari e parlaré aquí al cor de ells».b  

La IIII raó fonch car «eren contínuament en oració»c e cantant com Déu los vench. 

E que oració sia necessària a rebre l’Esperit Sanct és demostrat en lo libre de 

[CXLVIIIca]83 Saviesa, en lo VII capítol dient: «Appelle e vench en mi l’esperit de 

saviesa».d E diu sanct Johan en lo XIIII capítol: «Pregau lo Pare e dar-vos-ha altre 310 

spirit».e  

La V raó fonch que staven asseguts, per què és dit en lo psalm: «E ell, qui tramet 

les fonts en les valls»;f ço és, la gràcia de l’Sperit Sanct84 dóna als humils, sobre los quals 

reposarà l’Esperit Sant.85g  

La VI raó fonch que foren per pau ajustats, que és notat en çò que eren ells en 315 

Jherusalem, qui és interpretat ‘visió de pau’. E que, a rebre l’Esperit Sanct sia pau 

necessària, lo Senyor ho ensenya per sanct Johan en lo XX capítol, là on primerament 

pau donà dient: «“Pau sia ab vosaltres!”. Encontinent, ell buffà e dix: “Rebeu l’Esperit 

Sanct”».h  

La VII raó fonch qui foren per contemplació dreçats, que és notat que reberen 320 

l’Esperit Sanct en lo subirà86 menjador. On diu la Glosa: «Aquell qui l’Esperit Sanct 

desija, la casa de la carn, ab contemplació87 de pença trespassant, la calciga». 

[VII] En la VII88 raó –per què fonch l’Esperit Sanct tramés– és de dir que és tramés 

per VI raons que són notades en aquesta autoritat: «L’Esperit Sanct paràclit», etc.i  

La primera raó és a consolar los suaus,j que és notat com89 se diu lo paràclit, que 325 

vol aytant90 dir com ‘consolador’. On diu Isaÿes en lo LXI capítol: «L’Espirit Sanct del 

Senyor sobre mi stech, es posa e consola los peccadors de Syon».k  

La II raó és car vench a vivificar los morts, per què és dit spirit, qui·ns fa viure. On 

diu Ezechiel en lo XXXVII capítol: «Ossos sechs, oïu la paraula del Senyor! Veus que us 

tramet l’Esperit e viureu».a  330 

                                                 
a Ac 2, 1. 
b Os 2, 14. 
c Ac 1, 14.  
d Sv 7, 7. 
e Jn 14, 16. 
f Sal 104, 10. 
g Vid. Is 66, 1-2. 
h Jn 20, 19-22. 
i Jn 14, 26. 
j «mestos» (LA 68, 252), ‘afligits’. 
k Is 61, 1-2. 
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La III raó és car vench a sanctificar los ossos inmundes,91 la qual cosa és notada 

com és dit sanct, car, axí com és dit sperit, qui vivifica, axí és dit sanct, que sanctifica e 

munda; o sanct vol aytant dir com ‘net’. On se diu en lo psal:92 «Lo decorriment del 

flum»,b ço és, netejat en la abundant gràcia de l’Spirit Sanct, [CXLVIIIcb] «alegra la ciutat 

de Déu», ço és, la Sglésia de Déu; e per aquell flum sanctifica lo tabernacle seu lo 335 

altíssime.93 

La IIII raó és car vench per confortar la amor entre los discordats e los irosos, que 

és notat en ço que és dit pare, car pare és dit per ço com naturalment nos ama. Sanct 

Johan en lo XIII capítolc lo appella pare e, si ell lo appella pare e nosaltres fills d’aquell, 

donchs, frares som nosaltres tots e enfre frares deu ésser perfecta amistat.  340 

La V raó és car vench a salvar los justs, que és notat en ço que és dit en lo nom de 

Jesús,d qui vol aytant dir com ‘salut’, car en nom de Jesús –ço és, de salut– lo Pare 

tramés l’Esperit per ço que demostra que ell ha de salvar les gents.  

La VI raó és car vench a ensenyar als ignorants, que és notat en ço que diu: «Ell 

vos ensenyarà totes coses».e  345 

[VIII] En la VIII94 raó, és donat o tramés en la primitiva95 Sglésia. Primerament, en 

oració: «En orant los apòstols», etc.f E sanct Luch diu en lo terç capítol: «Jesús orant, 

l’Esperit Sanct devallà», etc.g  

Per la segona raó, fonch donat l’Esperit per oir la paraula devotament, segons 

que és dit en lo Fet dels Apòstols, en lo X capítol dient: «Parlant sanct96 Pere, caygué 350 

l’Esperit Sanct».h  

Per la terça raó, fonch l’Esperit Sanct tramés per ço que hom obràs assíduament, e  

és notat en la posició de les mans. En lo VII capítol del Fet dels Apòstols: «Lavors, 

posant les mans sobre ells», etc.i E lo posament de les mans significa absolució que·s fa 

en la vera confessió. 355 

                                                 
1 Sanct: sant I2 

2 la hystòria del Fet: los actes I2 
3 VIII: huytena I2 
4 Sanct: sant I2 

5 Sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 baxes: baixes I2 
8 convinenses: conuinencies I2 

                                                                                                                                               
a Ez 37, 4-5. 
b Sal 46, 5. 
c Jn 16, 27. 
d Jn 14, 26. 
e Jn 14, 26. 
f Es refereix a un cant de la litúrgia de Pentecosta. 
g Lc 3, 21-22. 
h Ac 10, 44. 
i Ac 8, 17. 
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9 Sanct: sant I2 
10 autoritat: autorrtat I1 

11 Sanct: sant I2 
12 Leó: lo I1 (Leo papa LA 68, 12) 
13 Sant: sanct I2 

14 Sanct: sant I2 
15 lo: ho I2 
16 Déus: deu I2 
17 Agustí: augusti I2 
18 Sanct: sant I2 
19 Spirit: spiritsant I2 
20 Sanct: sant I2 
21 la: om. I2 
22 menjat: menjar I1 

23 yo m’spante: yom spanti I2 
24 sanct: sant I2 
25 Sanct: sant I2 
26 Sanct: sant I2 
27 Sanct: sant I2 
28 E: om. I2 
29 Sanct: sant I2 
30 ésser: esset I1 

31 Sanct: sant I2 

32 Sanct: sancta I1 

33 Sanct: sant I2 
34 terç: ·iii· I2 
35 unció: unctio I2 
36 l’anyell: anyell I1 
37 Sant: sanct I2 
38 VIII: huyte I2 
39 quarta: ·iiii· I2 
40 sanct: sant I2 
41 l’Esperit: espirit  
42 miracles: miraeles I1 

43 pròpia: propria I2 
44 covinença: conuinença I2 
45 chrestians: om. I2 
46 Sanct: sant I2 
47 Rebeu: Rebe I1 
48 Sanct: sant I2 
49 algú: algun I2 
50 [a]: ad maculam que est in anima LA 68, 126 
51 quan: quant I2 
52 Agustí: augusti I2 

53 Sanct: sant I2 

54 ab: e ab I2 
55 la: en I2 
56 ompliment: vmpliment I2 
57 Agustí: augusti I2 
58 ompleix: vmpleix I2 
59 III: tres I2 
60 sanct: sant I2 
61 ell: ells I1 I2 

62 Sanct: sant I2 
63 ompleix: vmpleix I2 

64 ompleix: vmpleix I2 
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65 Sanct: sant I2 
66 ompleix: vmpleix I2 
67 ajustar: adiustar I2 
68 sanct: sant I2 
69 III: tres I2 
70 subiranes: sobiranes I2 
71 fonch: fonc I2 
72 Sanct: sant I2 
73 ço: co I1 

74 segon: ·ii· I2 
75 comportàs: comportats I2 
76 de l’spirit: del rit I1 

77 comportàs: comportats I2 
78 Moysés: mayses I1 

79 sanctedat: santedat I2 
80 cors: cor I1 I2 (Sicut enim spiritus hominis non uiuificat membra corporis nisi unita LA 68, 231) 
81 foch: fonch I1 

82 Osea: osee I1 I2 

83 Error de foliació per CXLIX. 
84 Sanct: sant I2 

85 Sant: sanct I2 

86 subirà: sobiran I2 

87 contemplació: contemplacia I1 

88 VII: ·viii· I2 
89 com: en aço com I2 
90 aytant: tant I2 
91 inmundes: immundos I2 
92 psal: psalm I2 
93 altíssime: altissim I2 
94 VIII: ·vii· I2 
95 primitiva: prmativa I1 

96 sanct: sant I2 
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[LXX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT GORDIÀa 

Gordià és dit a geos, que és dit ‘casa’, e dyan, que és ‘clar’, quasi ‘clara casa’, en la qual 

casa clara Déu habita. O és dit Epýmachus ab epy, que vol dir ‘desobre’, e machin, que és 

‘rey’, quasi ‘sobiran rey’. [CXLVIIIcc] 

LA VIDA DE SANCT GORDIÀ 5 

ordià, veguer d’en Julià emperador,b com un chrestià, qui havia nom Gener, volia 

forçar a sacrificar les ýdoles, mas a la prehicació d’en Gener foren ell e sa muller 

ab LIII hòmens convertits. E, com en Julià emperador ho oí dir, manà que en Gener fos 

lançat defora e que, si en Gordià volia sacrificar a les ýdoles, si no, que fos scapsat. Axí, 

sanct Gordià fonch degollat e lo seu cors fonch lançat als cans per VIII dies. Mas, com ell 10 

romangués sens tot tocament, per la sua companyia fonch trobat e pres e, ab sanct 

Epímacho, que matà en Julià, fonch soterrat. 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 10 de maig. Sant Gordià es representa com 

un noble o un jutge. 
b Julià l’Apòstata, emperador romà del 331 al 363. 

G 
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[LXXI] DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT NEREUS E ACHILEUSa 

Nereus és interpretat ‘consell de lum’; o Nereus és dit de nereth, qui vol dir ‘lucerna’, e 

us, que vol dir ‘cuytós’; o Nereus és dit quasi ne, ço és, ‘no culpable’,b car en neguna 

manera no fonch culpable. Donchs, ell fonch consell de lum en prehicació de virginitat 

e fonch [CXLVIIIcd] lucerna en conversació honesta e fonch cuytós en fervent amor del 5 

zel e no fonch culpable en puritat de consciència. Achileus és dit ab achi, que vol dir 

‘frare meu’, e lesa, que és ‘salut’, quasi ‘salut de frares’. Les passions dels quals scriviren 

en Victorí e en Maro, qui foren servents de Jesuchrist. 

LA VIDA DE SANCT NEREUS E ACHILEUS 

ereus e Achileus foren casts naturalmentc e secretaris de una donzella néta d’en 10 

Domicià emperadord e foren batejats per sanct Pere apòstol. E, com la donzella 

fos donada per muller a Aurelià, fill del cònsol, ella fonch vestida ab vestiments de 

porpra ornats de pedres precioses, a la qual prehicaren la fe los sancts barons. E loaren-

li molt virginitat, la qual era molt plasent a Déu e germana dels àngels, e que la muller 

era subjugada al marit e ferida ab punyades e altres batiments e que havia a vegades 15 

leigs infants e que a penes poria sofferir los treballs del matrimoni e com li convenia 

[CLI]1 a sofferir tots enuigs del marit. E ella en açò los dix: «Jo sé que lo meu pare fonch 

gelós, per què la mia mare ne sostengué grans enuigs. E, si aquest marit que yo dech 

pendre, era aytal molts affanys n’auria». E los sanct barons li digueren: «Aytant com 

ells són sposats, tant són ells benignes. Aprés que han la dona presa, ells senyoregen 20 

cruelment e a vegades honren més les serventes que les mullers». E, lavors, la donzella 

cregué en ells e jurà virginitat e prengué lo vel de sanct Climent. E, com lo seu spòs ho 

oí dir, ell hagué licència de l’emperador que exellàs la verge ab los sanct barons2 en la 

illa de Ponsa,e e pensà’s que pogués mudar lo prepòsit de la verge. Aprés algun temps, 

ell anà en aquella illa e pregà los sancts barons que desconsellassen lo prepòsit a la 25 

verge e ells digueren que res no farien, abans la confermaren en nostre Senyor. E, com 

ell los forçàs sacrificar a les ýdoles, ells digueren que eren batejats per sant Pere, per 

què no sacrificaren les ýdoles. E, encontinent, ell los féu scapsar e los seus cossos foren 

soterrats prop lo vas de sancta Patronil·la.  

E els altres sancts –ço és, sanct Victorí3 e Euthice4 e Maro–,f als quals la donzella 30 

havia gran amor, ell los fahia treballar tots jorns e, al vespre, ell los feya dar a menjar 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 12 de maig. Sant Nereu e sant Aquileu es 

representen amb la palma del martiri o l’espasa de la seua degollació. 
b Falta la paraula reus perquè s’entenga aquesta etimologia: «uel Nereus quasi ne, id est nequaquam, reus» 

(LA 70, 3). 
c Traducció d’enuchi (LA 70, 7). 
d Domicià, emperador romà del 81-96. 
e Ponça, la més gran de les illes Poncianes, al golf de Gaeta, de la regió del Laci, a Itàlia. 
f Són els autors de la vida que apareixen en l’etimologia del nom, excepte sant Eutice. 

N 
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engrut. E féu tant batre a Euthice5 fins que l’espirit li isqué e féu offegar en aygües 

podrides sanct Victorí6 e féu en Maro ab una gran pedra matar. E, com li posassen una 

tan gran pedra desús, que LXX hòmens no la poguessen moure, ell la pres e portà-la 

quasi com palles leugeres sobre si dues milles. E, com per açò molts hòmens ne fossen 35 

convertits, lo cònsol lo féu matar. 

Aprés açò, Aurelià se’n portà [CLIb] la donzella e liurà-la a II vèrgens, qui havien 

nom la una Eufrosina e l’altra Theodora, per ço que li mostrassen la lur ley, mas la 

donzella convertí a elles. E, lavors, n’Aurelià vench a la donzella ab los sposats de les 

dites donzelles, ab los juglars, per ço que fessen les núpcies e que destroís la donzella, 40 

la qual convertí los sposats. E n’Aurelià féu metre la donzella en lo lit e aquí féu sonar 

los juglars e manà que tots los altres qui eren ab ell que ballassen. Enaprés, ell la volgué 

forçar e, com tots los juglars se lexassen de sonar e de ballar, ell no·s lexà de cantar per 

dos dies fins que defallint morí. E en Luxuri, son frare, féu matar tots los chrestians qui 

havien cregut e féu metre foch a la cambra on staven les vèrgens e elles, orant, reteren 45 

l’espirit a Déu. E lurs cossos foren soterrats per sanct Cesari molt honradament. 

                                                 
1 Salt de foliació, de CXLVIII (=CXLIX) a CLI. 
2 barons: baros I1 

3 Victorí: victor I1 (Victorinum LA 70, 21) 
4 Euthice: euchice I1 (Euthicem LA 70, 21) 
5 Euthice: euchice I1 
6 Victorí: victor I1  
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[LXXII] LA VIDA DE SANCT PANCRACIa 

ancraci fonch fill de molt noble pare e fonch orfe de pare e de mare en la ciutat de 

Frígia [CLIc] e fonch posat en cura d’en Dyonís, son oncle. E, aprés, abdosos 

vengueren a Roma, on tenien grans heretats, en lo qual loch stava amagat en Corneli 

papab ab tots los faels chrestians. E, per en Corneli papa, foren ells batejats, enaprés 5 

sanct Dyonís se morí en pau e Pancraci fonch pres e presentat a l’emperador. E era jove 

de XIIII anys, al qual dix l’emperador: «O, infant! Yo·t consell que no vulles morir a la 

mort cruel e, com tu sies noble, yo·t prech que·t partesques de aquesta folia per ço que 

yo t’haja per fill meu». E sanct Pancraci li respòs: «Si yo só infant, yo só vell de coratge 

per la virtut del meu Senyor Jesuchrist. E sàpies que yo he tant poca temor de tu com 10 

d’aquella pintura que yo veig, car los teus déus són decebedors e jaen ab lurs sors e 

maten lurs parents e, si tu açò conexies, encontinent los rompries, per què·m maravell 

de tu com no has vergonya de colre aytals déus». E l’emperador féu l’infant degollar en 

mig del camí e lo seu cors soterraren Octovià e Sibil·la.c  

On diu sanct Gregori que, si negú vol jurar falsament, que abans que entre en lo 15 

cor de la sglésia, on és sanct Pancraci, que·l diable lo pren e, si jura lealment, no ha mal 

negú. Era gran plet entre dos hòmens e lo jutge sabia aquell qui era culpable, on, per 

dret de justícia, lo jutge lo portà a l’altar de Sanct Pere e dix al culpable que, per 

jurament, s’escusàs. E, com ell juràs e negun mal no·n sofferís, lo jutge dix: «Aquest 

sanct Pere és vell e molt misericordiós e perdona a la1 joventut». E dix: «Anem a sanct 20 

Pancraci». E, com foren davant lo vas, volgué jurar falsament e no pogué levar la mà 

sobre lo vas e aquí ell morí. E açò se serva en aquell loch que, per grans coses, sobres 

les relíquies de sanct Pancraci fan aquí juraments. [CLId] 

                                                 
1 a la: ata I1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 12 de maig. Sant Pancraci es 

representa com un jove noble amb la palma del martiri. 
b Corneli, papa del 251 al 253. 
c Error de FS: «cuius corpus Octauilla senatrix diligenter sepeliuit» (LA 71, 16). 
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[LXXIII] LA VIDA DE SANCTA QUITÈRIAa 

adona sancta1 Quitèria fonch filla de honrat pare e honrada mare, emperò ells 

no eren chrestians, mas, quant al món, eren de linatge de reys poderosos e 

richs. E lur filla, madona sancta2 Quitèria, fonch sancta,3 la qual observà, no tan 

solament los manaments de Déu, mas que amava Déu sobre totes coses e son proïsme 5 

axí com si matexa.4 E era de gran caritat e de gran5 misericòrdia, axí que tostemps 

servia Déu e a son proïsme graciosament. E tots los dies despenia en oracions, en 

dejunis e en almoynes e en pensar en Déu tostemps. E vehia l’àngel de Déu, qui li 

apparia, axí que, stant en la terra, tenia lo cor en lo cel. E fonch sanctificada6 en lo 

ventre de sa mare.  10 

On, com ella una vegada stigués en devota oració que fahia7 a Déu, vench-li 

l’àngel, lo qual parlà ab ella e dix-li:8 «Beneÿta verge e sposa de Jesuchrist, que ja es 

coronada e9 eleta per sposa sua, e en senyal d’açò vine ab mi e puja en aquell mont qui 

ha nom Orial e aquí yo·t [CLIIa] mostraré loch convinent on poràs pregar e orar Déu 

fins que Déu te vulla dir e mostrar què degues fer». A la qual cosa madona sancta10 15 

Quitèria consentí e muntà-sse’n ab l’àngel. E, dia e nit, ab grans làgremes,11 pregava 

Déu e dehia axí: «Déu, qui es font de virtut12 e començament de tota sanctedat13 e 

bondat, prech-te que yo, Senyor,14 qui só serventa e cativa e mesquina, que tu·m lexes 

perseverar en lo teu servey».15 E, feta l’oració, l’àngel tornà a ella e dix-li la segona 

vegada: «Verge beneÿta, leve’t e apparelle’t de pendre martyri per Déu». E madona 20 

sancta Quitèria16 respòs: «Senyor, dóna’m benedició17 e, puys, yo iré on tu volràs 

volenterosament». E l’àngel donà-li benedictió dient: «Filla, Déu, qui és totpoderós, te 

dó compliment de la sua gràcia e benedictió e que, tostemps, sies leal serventa sua e 

que, tostemps, hages cor e voluntat de servir a ell». E, presa benedictió, avallà-sse’n del 

mont e tornà en la ciutat, en casa18 de son pare e de sa mare. 25 

E, tantost, alguns sospitosos començaren e digueren:19 «Per què aquesta folla e 

orada donzella puja tots dies al mont?». E, com madona sancta20 Quitèria açò oí, ella 

dix a son pare: «Senyor, yo veig que de mi s’ic parla e han sospita de mi. E yo responch 

en21 aquells que u dien que yo puig en aquell mont per amar e servir22 Déu Jesuchrist e, 

d’aquí avant, parle quisvulla, que l’enteniment he yo bo e fas de mon prou e ells ne 30 

perden la lur ànima». E, mentre que ella s’escusava, havia aquí dos jóvens fort cortesos 

e de gran linatge e cascú23 de aquells desijaven-la haver24 per muller. E, com madona 

sancta25 Quitèria sentí que marit li parlaven, ella girà’s ab tota sa voluntat devers Déu 

dient: «Senyor, bé saps tu que tota só tua e a tu só offerta. Tu, Senyor, qui es fill de 

verge e es ver[CLIIb]ge, defén a mi». E lo pare e la mare, no sabent lo seu sanct26 35 

enteniment, metien avant lo matrimoni e tractaven que un de aquells jóvens la hagués, 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Quitèria en la LA. Data de celebració: el 22 de maig. Santa 

Quitèria (segle IV). Personatge venerat com a verge i màrtir a les Landes, Aquitània, la devoció a la qual 

s’estengué per Occitània i Catalunya. Es representa amb la palma del martiri i dos gossos als peus. 

M 
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e empraren-hi tots los parents per consellar. E madona sancta27 Quitèria, qui·ls véu tots 

justats, reclamà’s altra vegada a Déu e l’àngel apparech-li dient: «No hajes paor,28 

sancta verge, que tot ço que demanes quant a29 servar virginitat, tot, ho hauràs, que 

Déu la’t vol guardar e defendre, exceptat que t’aurà a costar, que Déu vol que vajes a 40 

un loch que ell t’à apparellat». E la verge respòs: «Jo30 no sé camins ne carreres, per 

què·t prech que no·t partesques de mi e yo iré en tot loch on tu vulles, mas dóna’m 

benedictió e faré aprés tot lo que mans».  

E, rebuda benedictió, exí de la ciutat, qui havia nom Blancàgia,a e passà una vall 

qui havia nom Eufràgia e aquí Jesuchrist li revelà que havia a pendre martyri per ell e 45 

dix-li que, aprés la sua mort, seria soterrada en un mont qui s’appellava Colombí, en 

una capella de Sanct31 Pere apòstol. E madona sancta32 Quitèria, rebudes aquestes33 

bones novelles, demanà gràcia a l’àngel que ella34 en lo camí no hagués de aygua 

fretura e, d’altra part, que li digués lo senyor de aquella terra com havia nom. E l’àngel 

li dix: «Beneÿta verge, no hajes por ne duptes, car Déu serà ab tu totahora35 e dar-t’à tot 50 

ço que tu hajes mester». Puys, li dix: «Lo senyor de aquesta terra ha nom Ludivan e, 

com ell haja gran poder com a rey, més deu ésser dit cruel e terrible que no rey. Mas, 

com tu seràs davant ell, Déu te mostrarà una maravella que tu veuràs, ço és, un àngel 

semblant de home vell, qui·t beneirà. E veuràs vers solixent una bèstia qui haurà tres 

caps, la qual, per la voluntat de Déu, ab la sua veu terrible, [CLIIc] comourà tota aquella 55 

terra per tal que aquells qui no volen creure en Déu ne en la fe cathòlica que hagen 

temor e sien spantats. E veuràs més devers solponent: un diable en semblança de ca, lo 

qual starà apparellat que se’n port l’ànima del príncep de la terra, lo qual és stat 

chrestià e ha lexada la fe cathòlica e és tornat heretge e persegueix los chrestians e les 

sglésies, a les quals fa pagar tributs e quests. E lo tresor que y era ajustat, lo qual se 60 

devia dar per amor de Déu, ell lo pres e amagà’l davall un riu on havia feta una casa e 

amagà-y son tresor». E sancta36 Quitèria, oït tot açò, dix a l’àngel: «E, si lo príncep de 

aquella terra volia tornar37 lo tresor a la fe chrestiana, no li hauria Déu merçè?».  

E, dementre que parlava ab l’àngel, missatgers vengueren de son pare, qui la 

cercaven, e digueren-li que tornàs a son pare, qui li havia cercar bon spòs e honrat. Als 65 

quals sancta38 Quitèria respòs: «Amichs, tard sou venguts, car yo he ja pres per spòs lo 

Fill de Déu, tant bo e tant bell e tant car e tant rich que no·l cambiaria per res ne’l 

lexaria per negun altre, car may lo trobaria semblant. E ab aquell hauré vera amor, em 

conservarà en castedat e en virginitat e may me partiré d’ell ne ell de mi. Tostemps 

viurem e may no morrem e tostemps haurem bé en vida eternal».39 E, com lo pare sabé 70 

que ella no volia marit, féu-ho saber al jove qui la volia per muller, lo qual havia nom 

Germà. E, com ell ho sabé, lançàs en terra fort torbat per ço com ella allò40 rebujava. E 

sancta41 Quitèria pujà-se’n al mont e aquí apparegué-li un àngel molt bell qui la 

consellà e li dix: «Filla, sies ben ferma en l’amor de Déu e fas-te certa que la sua amor 

no·s partirà de tu, abans te portarà a la glòria celestial». E [CLIId] sancta42 Quitèria elegí 75 

                                                 
a La tradició diu que santa Quitèria nasqué a Balcàgia, que alguns autors situen a Baiona, a Galícia. 
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XXX43 donzelles vèrgens e VIII44 infants, ço és, hòmens sancts e de gran religió, e, sens 

sabuda de parents, pujà-se’n al mont. 

E, com ella fos prop de45 una porta de un46 palau qui era en lo mont on lo rey 

Ludivan stava e, com lo rey la véu,47 maravellà’s fort e demanà quina gent era aquella 

ne si eren spies ne què volien. E sancta Quitèria li dix: «Senyor rey, si tu fas ço que yo·t 80 

diré, tu seràs lo més benaventurat hom del món». E dix lo rey: «Què vols que faça?». E 

ella li dix: «Que retes lo tresor a l’Sglésia que li has levat e dóna’l48 als pobres». E, com 

lo rey oí dir açò, fo molt irat e féu pendre a ella e los49 altres e metre en lo carçre. E 

volgué saber d’on eren ne per què y eren venguts e manà que, per tres dies, no·ls 

donassen a menjar ne a beure. E lo quart dia ell los se50 féu venir davant.  85 

E sancta Quitèria dix als seus companyons e companyones: «O, cavallers, amichs 

e amigues cars! Hajau tots bon cor e stau ferms e féu oració a Déu, que ell, per la sua 

bondat, nos vulla ajudar a totes nostres51 tribulacions e que, per la nostra doctrina, 

aquells qui són increents tornen a la fe cathòlica e puguen venir a salvació e scapar a 

damnació». E, com tots ensemps se fossen posats en oració, tantost vench del cel lum52 90 

resplandent davant ells, lo qual lum lançà tanta de bona odor que may no·n sentiren 

semblant. E, ensemps, apparegué’ls un àngel, qui dix a sancta53 Quitèria: «Ojes, filla e 

sposa de Déu, stà fort ab tota ta companyia en los treballs e tribulacions que Déu vos 

vol donar e no us faça paor54 pena ne turment, que tot vos tornarà a glòria e a corona e 

a honrament. E fas-te certa que, d’aquí a tres dies, que lo rey Ludivan vendrà a tu al 95 

carçre e farà tot ço que volràs».55 E les [CLIIIa] guardes, qui veren aquella lum e, d’altra 

part, que oïren les paraules de l’àngel, prestament obriren e entraren dins56 lo carçre e, 

ab gran plors e làgremes, lançaren-se davant sancta57 Quitèria dient: «Nosaltres volem 

ésser chrestians e, per la tua doctrina, nosaltres creem58 en Déu e, per l’amor d’él 

nosaltres, som contra la voluntat del59 rey e de tothom e volem fer la voluntat de Déu e 100 

tua». 

E, com tota la província oí que ella havia convertides les guardes del carçre e que 

l’àngel de Déu parlava ab ella, <e> lo rey, que oí açò, fonch fort torbat e dix: «Aquesta 

enganadora nos ha fort enganats e veig que tota la província la segueix». E, per raó de 

açò, tramés altres60 missatgers al carçre e dix-los: «Si·m trobau les guardes, amenau-les-105 

me». E, com les guardes o61 missatgers fessen ço que ell los havia manat e com fossen al 

carçre, ells veren sancta62 Quitèria ab molt63 poble, als quals ella dehia com Déu li havia 

feta molta gràcia e com ella, stant en lo carçre, havia guarides moltes gents de malalties 

per virtut de Déu e hòmens cechs il·luminà e contrets dressà e d’altres diverses 

malalties que havia guarides. E los missatgers, qui oïren la sua sancta64 prehicació, axí 110 

mateix tornaren a la sancta65 fe de Déu. E, lavors, sancta66 Quitèria féu longa oració e 

molt devota com ella havia pogudes tantes ànimes guanyar a Déu. E, com hagué feta 

oració, soptosament trencaren-se les cadenes e s’obrí lo carçre.  
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E, com lo rey ho sabé, fonch-ne molt torbat e pensà’s que fes matar a ella e tots 

aquells que havia convertís67 e, en aquest pençament, ell perdé la vista e la oïda. E, 115 

lavors, los cavallers prengueren-lo e, per força, portaren-lo davant sancta68 Quitèria e 

que·l [CLIIIb] guarís. E reté-li tan solament lo oir e lo rey lançà’s als seus peus pregant-la 

que li retés la vista e que ell li donaria molts honrats dons. E, lavors, madona sancta69 

Quitèria dix-li: «Yo no·t vull res del teu, mas que m’atorchs que als jóvens a qui·m 

fahies70 guardar que no·ls façes damnatge». E, com lo rey lo y atorgàs, encontinent 120 

cobrà la vista e les gents qui aquí eren, vent lo miracle, tots se tornaren a la fe de 

Jesucrist. E açò era a hora de menjar e lo rey convidà-la e71 ella dix: «No·s pertany a mi 

que yo entre en les tues cases sutzes e leges. E tu no seràs negun temps en gràcia de 

Déu fins que hajes retut lo tresor que has pres a72 la Sglésia». E lo rey, qui era molt avar, 

oint aquestes paraules,73 fonch molt torbat. E ella conegué e dix en aquella gent que 125 

havia74 convertida: «Fills de Déu, amichs cars, muntem-nos en lo mont Colombí e aquí 

yo mostrar-vos-he com deveu creure en Déu e Déu, qui us mostrarà moltes maravelles 

e molts miracles». 

E, entre les altres, havia ab ella una infanta qui havia nom Colombina75 e havie-

y76 dos hòmens molt honrats, la un havia nom Simplici e l’altre Remigi, als quals 130 

madona sancta Quitèria dix77 en lo mont: «O, germans! Ara és hora que façam oració a 

Déu nostre Senyor Jesuchrist, car aquest és loch beneÿt en lo qual nosaltres tots devem 

pendre martyri per honor de Déu». E, l’oració feta, l’àngel los apparegué e dix-los que 

devien aquí pendre martyri e dix a sancta78 Quitèria: «Aquell jove ab lo qual79 ton pare 

te havia sposada ve ab grans companyies e vol-te matar pus que no t’ha poguda haver 135 

per muller e, d’ací a XI dies, tu pendràs martyri». E, lavors, l’àngel beneí a ella e tots los 

altres80 qui ab ella eren e, en [CLIIIc] senyal de gran miracle, aquí exí81 una font82 

soptosament, la qual gaureix totes malalties que sien d’aquella aygua lavades. 

E lo rey féu ajustar totes les gents del seu regne e, entre·ls altres, n’i havia dos 

que83 havien nom la un Marcial e l’altre Valocià e eren bisbes de terra stranya. E dix 140 

que sancta84 Quitèria li paria que sabés totes coses e que ella li havia dit del tresor de la 

Sglésia e que negú no u sabia sinó ell: «Perquè vejau si açò li ve de Déu». E ell féu venir 

sancta85 Quitèria, dient als bisbes: «Ve-la-us aquí». E los bisbes diguere-li: «D’on est86 ne 

com has nom ne per què est87 venguda?». E la sancta verge88 respòs: «Yo hic só 

venguda que, si lo rey me creu, que salvarà l’ànima, si no, que la damnarà». E, lavors, 145 

conegueren que ella parlava per spirit de Déu e aquí mateix los bisbes se convertiren. 

E, lavors, lo rey promés que faria tot açò que sancta89 Quitèria volgués, la qual 

dix: «Fes penitència <e> a consell d’aquests dos bisbes e lo tresor que tens dóna’l90 als 

pobres e hauràs salvació». E, lavors, ella·s91 partí d’aquí dient: «Yo me’n vull pujar en lo 

mont, car aquí dech finar, axí com Déu m’o ha revelat». E, com92 ella fonch al mont, lo 150 

rey féu confessió, faent93 ço que los bisbes e sancta94 Quitèria volgueren. E, açò fet, lo 

rey tramés a sancta95 Quitèria, qui li vench davant, la qual li dix: «O, senyor, e tan bon 
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dia t’es vengut! Car es segur de damnació e has guanyada salvació e fas-te cert que tots 

los sancts96 e los àngels de paradís se són alegrats de la tua conversació». 

E, açò fet, foren a l’XI dia, al qual l’àngel li havia dit que pendria martyri, e, en 155 

aquell dia, vench lo jove qui havia nom Germà, lo qual la pensava haver per muller. E, 

com ell fos prop del loch [CLIIId] on era madona sancta97 Quitèria, ell féu ajustar tota sa 

companyia e dix-los: «Ja sabeu com Quitèria és en aquest loch, entrau-hi e man-vos que 

ella e tots los de sa companyia que trobeu que, a tots, doneu mort». E ells entraren en 

aquell loch e un malvat qui ja era primsenyat, qui havia nom Dormià, qui era stat 160 

chrestià, encontrà’s ab sancta Quitèria e dix-li: «Tu sabries-me una donzella qui ha nom 

Quitèria?». E madona sancta98 Quitèria, axí com aquella qui venia de cors e de cor 

ençés al martyri, dix-li: «Si tu demanes Quitèria, yo só e só apparellada de morir per lo 

meu Senyor99 Jesuchrist e no·m fa paor coltell ne spasa,100 car morir per lo meu Senyor 

Jesuchrist és viure e vida101 perdurable. E dich a tu, malvat, que, si no·t fosses renegat, 165 

hagueres vida perdurable e ara hauràs tostemps damnació».102 E d’açò li prehicà e no y 

podia pendre, tant era ell malvat,103 ans, mentre que ella lo prehicava de salut e de 

l’ànima,104 él tragué lo coltell e ella, que açò véu, començà a cridar dient: «Senyor Déu, 

merçè!». E ferí-la e levà-li lo cap, que caygué en terra. E un àngel lo pres e molts àngels 

qui l’acompanyaven e tots cantaven: «Verge de Déu, leva e ves pendre aquella corona 170 

que huy has guanyada, la qual Déu te ha apparellada». E mirau ací bell miracle, que lo 

seu cors beneÿt se levà e, ab les sues mans, prengué lo cap e ella mateixa portà’l en ses 

mans, anant per terra acompanyada dels àngels, fins al sepulchre, los àngels cantant e 

alegrant. E les gents qui veren aquest tan gran miracle digueren: «Per cert aquesta 

infanta era de spirit de Déu, car aquesta és qui ha convertit lo rey e fets molts 175 

miracles». E començaren tots a plorar com l’avien vista morir ab col[CLIIIIa]tell, ab 

soptada mort, mas havien gran plaer com veyen que se’n muntava al cel ab tant bella 

companyia d’àngels acompanyada, ab tan gran delit; e havien desplaer com tan bona 

companyona havien perduda e havien gran plaer com sabien que havia aconseguida 

vida perdurable. E, com fonch soterrada, gran remor se mogué en la ciutat per la mort 180 

de sancta Quitèria, per ço com havia aquí vengudes e entrades gents stranyes. 

E Germà féu ajustar tota sa companyia e demanà qui havia morta Quitèria e lo 

malvat renegat dix-li que ell l’avia morta. E Germà dix-li: «Ara dich e conech que es 

mon amich com tu m’as venjat de tan gran vergonya que yo havia presa per ella. Mas, 

encara no·m tinc per satisfet si tots aquells qui són venguts ab ella no moren». E manà 185 

que fossen perseguits e morts. E un malvat, per nom Adrià, véu en lo mont totes les 

sues companyies e, cridant, dix: «Veus ací la companyia de Quitèria, muyren tots, car 

són més culpables que no era na105 Quitèria, que ço que ha fet féu106 per infantesa, per 

què muyren per ço que tothom sàpia que negú no pot scapar a nosaltres». E aquest 

fonch lo seu acort. 190 

En lo mont, havia per nom un home107 Columbí e una verge per nom Columbina 

e lo rey Ludivan, qui era ja verdader chrestià axí com negú dels altres, e los dos bisbes 
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e molts d’altres qui, ab goig e a exemple de sancta108 Quitèria, speraven martyri per 

Jesuchrist. Sancta Columbina, qui véu venir devers si los perseguidors, girà’s als seus 

companyons dient: «Ara, germans, és vengut lo dia que tant havem desijat: hajam 195 

ferma perseverància109 e tingam-nos fort, que, com siam exits de lurs treballs e penes 

que·ns daran, haurem guanya[CLIIIIb]da vida perdurable. E pensem quant110 sofferí 

Jesuchrist per nosaltres salvar, qui volgué morir, molt més som nosaltres obligats a 

defendre la sua fe». E, aprés, en111 Marcià respòs e dix: «Verament no y ha negú qui 

dega haver por, car diu sanct Pau: “Non coronabitur nisi qui legitime certauerit”, etc.;a ‘no 200 

haurà corona de martyri, sinó aquell qui contínuament defendrà la fe de Jesuchrist’». E 

feren tots oració e apparellaren-se al martyri. E, les companyies,112 la primera persona 

que trobaren113 fonch sancta114 Columbina e exí’ls a carrera dient: «Senyor meu 

Jesucrist, tu qui·t combats per nosaltres, qui prehicam la tua fe e la divinitat e la tua 

glòria, reb les nostres ànimes!». E un de aquells acostà’s115 ab gran fellonia e dix-li: «Tu 205 

qui est116 ne com has nom?». E sancta Columbina respòs: «Yo só Columbina, serventa 

de sancta117 Quitèria, e alguns, que n’i ha d’altres, ne guanyà sancta Quitèria per la sua 

prehicació, los altres vengueren ab ella. E, axí com aquella, més digna de nosaltres, és 

anada ab gran glòria en paradís, ha donat a nosaltres exemple que la seguiam». E, com 

los cavallers oïren aquestes noves, tots ensemps los mataren e lo rey, ab los dos bisbes, 210 

e gran nombre de gents moriren. E, per tal que nostre Senyor no vol desemparar los 

seus amichs, veent la injustícia, féu levar tempestat en aquells de l’exèrcit, que alguns 

cahien en terra morts e los altres tornaven orats, altres qui118 menjaven ab les dents, 

altres qui staven spantats com a morts. 

Enaprés, un àngel apparech en somnis a un home just119 per nom Stranch, e de 215 

gran pietat, dix-li: «Leva, ves al mont Colombí, on jaen molts cossos sancts120 qui són 

passats d’aquesta vida, car nostre Sen[CLIIIIc]yor te vol donar açò de gràcia special,121 e 

soterra’ls tots en aquell loch». Car nostre Senyor Déu s’és mostrat amich lur e ha fet122 e 

farà molts miracles per ells, plàcia-li que sia amich nostre. Amén.  

Sancta Quitèria pres martyri en la ciutat d’Ayreb a XI de les kalendes de juny. 220 

                                                 
1 sancta: santa I2 

2 sancta: sacta I1 santa I2 

3 sancta: santa I2 
4 matexa: mateixa I2 
5 de gran: om. I2 
6 fonch sanctificada: fonc santificada I2 
7 fahia: fehia I2 
8 dix-li: li dix I2 
9 e: y I2 
10 madona sancta: la verge santa I2 
11 ab grans làgremes: om. I2 
12 de virtut: om. I2 

                                                 
a 2Tm 2, 5. 
b Aire-sur-l’Adour, població d’Aquitània, a l’actual departament de les Landes, França. 
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13 sanctedat: santedat I2 
14 que yo, Senyor: senyor que yo I2 
15 servey: sant ser[v]ey I2 
16 madona sancta Quitèria: la benauenturada verge I2 
17 benedició: benedictio I2 
18 casa: la casa I2 
19 e digueren: a dir I2 
20 madona sancta: la verge santa I2 
21 en: a I2 
22 amar e servir: seruir e amar I2 
23 cascú: cascun I2 
24 desijaven-la haver: desijaua hauer la I2 
25 madona sancta: la verge santa I2 
26 sanct: sant I2 
27 madona sancta: la verge santa I2 
28 paor: temor I2 
29 a: en I2 
30 Jo: yo I2 
31 Sanct: sant I2 
32 madona sancta: la gloriosa verge santa I2 
33 rebudes aquestes: oides aquelles I2 
34 ella: om. I2 
35 totahora: tostemps I2 
36 sancta: santa I2 
37 tornar: rendre I2 
38 sancta: santa I2 
39 eternal: eterna I2 
40 allò: lo I2 
41 sancta: santa I2 
42 sancta: santa I2 
43 XXX: trenta I2 
44 VIII: hkuyt I2 
45 de: om. I2 
46 de un: del I2 
47 e, com la rey la véu: lo rey veent la I2 
48 has levat e dóna’l: hauia leuat e quel donas I2 
49 los: als I2 
50 se: om. I2 
51 nostres: om. I2 
52 del cel lum: lum del cel I2 
53 sancta: santa I2 
54 paor: por I2 
55 volràs: voldras I2 
56 dins: en I2 
57 sancta: santa I2 
58 creem: creen I1 

59 del: del del I1 

60 altres: daltres I2 
61 les guardes o: los I2 
62 sancta: santa I2 
63 molt: molt gran I2 
64 sancta: santa I2 
65 sancta: santa I2 
66 sancta: santa I2 
67 convertís: conuertits I2 
68 sancta: santa I2 
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69 madona sancta: la verge santa I2 
70 fahies: fehies I2 
71 e: y I2 
72 a: de I2 
73 paraules: coses I2 
74 havia: ella hauia I2 
75 Colombina: columbina I2 
76 havie-y: hauiay I2 
77 madona sancta Quitèria dix: dix santa quiteria I2 
78 sancta: santa I2 
79 lo qual: qui I2 
80 altres: om. I2 
81 exí: hixque I2 
82 font: font daygua I2 
83 que: qui I2 
84 sancta: santa I2 
85 sancta: santa I2 
86 est: es I2 
87 est: es I2 
88 sancta verge: benauenturada verge santa quiteria I2 
89 sancta: santa I2 
90 dóna’l: donau I2 
91 ella·s: ella I2 
92 com: axicom I2 
93 faent: fent I2 
94 sancta: santa I2 
95 sancta: santa I2 
96 sancts: sants I2 
97 madona sancta: la benauenturada verge gloriosa santa I2 
98 madona sancta: la gloriosa verge santa I2 
99 Senyor: senyor e redemptor I2 
100 spasa: spasa ne qualseuulla pena o turment quem pories dar I2 
101 e vida: benauenturadament en vida I2 
102 tostemps damnació: damnacio per tostemps I2 
103 ell malvat: maluat e obstinat I2 
104 de salut e de l’ànima: de la salut de la sua ànima I2 
105 na: om. I2 
106 féu: quiteria ha fet I2 
107 per nom un home: un home per nom I2 
108 sancta: la benauenturada verge santa I2 
109 perseverància: perseuerança I2 

110 quant: quants turments I2 
111 en: om. I2 
112 companyies: companyies dels perseguidors I2 
113 trobaren: encontraren I2 
114 sancta: santa I2 
115 acostà’s: acostas a la benauenturada verge I2 
116 est: es I2 
117 sancta: santa I2 
118 altres qui: daltres quis I2 

119 home just: sant hom I2 
120 sancts: sants I2 
121 gràcia especial: especial gracia I2 
122 fet: fets I2 



 447

Dit és de les festes qui són entre l’any, ço és, en lo temps de reconciliació, lo qual temps 

representa la Sglésia de Pasca fins a les octaves de Penthecostés. Ara se segueix veure 

de les festes qui són enfre lo temps de peregrinació, lo qual temps representa la Sglésia 

de les octaves de Pentecostés fins a l’adveniment de Jesuchrist. En aquest començament 

no és tostemps en I,1 abans varieja axí com fa la festa de Pasca. 5 

[LXXIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT URBANa 

Urban és dit per ‘cortesia’; o és dit de ur, que vol dir ‘lum’ o ‘foch’, e balam, que és 

‘resposta’. Car ell fonch lum per bon conversament e honest, fonch foch per caritat 

encesa e fonch resposta per ensenyament. 

LA VIDA DE SANCT2 URBAN 10 

rban succeí a Calixto papab e, com en lo seu temps fos gran persecució dels 

chrestians, enaprés Alexandre,c qui fonch fill de Hamea, chrestiana, rebé 

l’emperi, per què la mare lo pregà que fes cessar la persecució dels chrestians. Mas 

Almachi, qui era pretor de la ciutat, qui havia degollada sancta Cecília, no cessava de 

perseguir los chrestians, per què cercava sanct3 Urban. E, en una bal[CLIIIId]ma, 15 

procurant-lo-y en Carpasi, ministre seu, ell lo trobà ab tres preveres e ab tres diaques e 

manà’l metre en lo carçre. E dix-li que ell havia enganats V M4 hòmens, ab na5 Cecília e 

ab molts nobles barons, e demanà los tresors de na6 Cecília. E sanct Urban li respòs: 

«Segons que yo veig, més te mou desig a turmentar los sancts que no fa lo coltivament 

dels teus déus. Sàpies que lo tresor de sancta7 Cecília és pujat al cel per mans de 20 

hòmens pobres». E, com sanct Urban fos batut ab açots emplomats, cridà lo nom de 

Déu Elyond e lo pretor, sotsrient, dix: «Aquest home vell se vol mostrar savi e no sap 

què·s parla». E, com per tot allò no·l poguessen sobrar, féu-lo tornar en lo carçre, a on 

tres tribuns, a ell venint ab Anolino, qui era guarda del carçre, sanct Urban los batejà. 

E, com lo pretor oí dir que Anolino era batejat, ell lo manà degollar.e E féu menar sanct 25 

Urban ab los seus companyons davant la ýdola, que la sacrificassen, e sanct8 Urban féu 

oració a Déu e la ýdola caygué e matà XXII preveres qui administraven la ýdola. E, 

aprés, foren greu[CLVa]ment turmentats e, com no volguessen sacrificar, féu-los 

scapsar. E, encontinent, lo pretor fonch pres per los diables, ell e tots aquells qui mal 

fahien als chrestians, e lo pretor morí. E, com la muller, qui havia nom Armínia, ho 30 

véu, batejà’s ab tota la sua companyia per sanct Fortunat. E sanct Fortunat soterrà los 

cossos dels sancts barons honradament. 

                                                 
a Data de celebració: 19 de maig. Sant Urbà fou papa del 220 al 230. Es representa vestit de papa i amb una 

espasa com a atribut del seu martiri, 
b Calixt I, papa del 217 al 222. 
c Alexandre Sever, emperador romà del 222 al 235. 
d ‘El molt alt’ 
e La festivitat de sant Anolí se celebra el 18 de maig. 

U 
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1 I: un I2 
2 SANCT: sant I2 

3 sanct: sant I2 
4 M: milia I2 
5 na: om. I2 
6 na: om. I2 
7 sancta: santa I2 
8 sanct: sant I2 
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[LXXV] LA VIDA DE SANCT1 GUILLEMa 

Lo benaventurat sanct Guillem nasqué en lo temps del rey Pipíb de molt bon 
linatge de França. E lo pare havia nom Theodorich e era cònsol e la mare fonch noble 
comptessa e havia nom Aldana, los quals prengueren naximent de molts bons prínceps 
e cònsols de França e foren plasents a Déu e a hòmens per bones costumes. E, com ells 5 
fossen bons cultivadors de Déu, prengueren l’infant e nodriren-lo [CLVrb] ab gran 
diligència e mostraren-li letres. E, com l’infant fos informat e instruït en arts e en altres 
bones doctrines de philosophia, lo pare e la mare, segons havien acostumat los fills dels 
prínceps, feren-lo instruir e exercitar en art de cavalleria seglar. 

Enaprés, com lo rey Pipí fos ja mort e lo fill d’aquell, qui era dit Carles lo Gran,c 10 
resplandent e noble jove en son regne essent, sanct2 Guillem fonch en aquell recomanat 
per ço que servís al rey e stigués en la sua cort e usàs de cavalleria. E, com sanct 
Guillem bé e loablament stigués en la cort del rey, sens reprensió ne enveja que negú 
no li havia, entant que tots parlaven de la sua gran fortalesa e del seu gran cor, axí que 
la sua bona fama s’estés per la terra, per què sanct Guillem, per gràcia del rey, pres 15 
nom de cònsol. E en les batalles havia principat e senyoria en la primera companyia e 
principalment era en los consells del rey e tractava ab lo rey acabadament dels negocis 
del regne e en armes e en cavalleries fonch pare de la terra de França e defenedor per la 
cosa pública e vel·lava per pau e treballava en les batalles e mantenia los ciutadans e 
combatia los enemichs e ajudava a tots aquells qui eren posats en congoxa e en cuyta e 20 
pregava lo rey per aquells qui havien mester la sua ajuda. La intenció e la principal 
cura que havia era de demanar la glòria de Jesuchrist e, sobre totes gents, a exalçar 
chrestianisme, ço és, lo rey, la qual cosa mantingué Déu ajudant e sanct Guillem ab los 
altres barons donant a ell consell ajuda e virtut. E, axí, era lo rey guarnit e defés per los 
brassos e poder d’aquell, axí com palau d’or qui és sostengut per pilars d’argent. E 25 
[CLVc] sanct3 Guillem stava tostemps al rey a part dreta e a la esquerra en les coses 
benaventurades e, per lo semblant,4 en les coses contràries. 

En aquells dies se ajustaren los sarrahins5 e aportaren gran multitut de gents e 
passaren los monts Pirans6d e aquells d’Aragó e tots de una voluntat cuytaren-se de 
venir en aquestes parts de Proença, de Quitània e de Septimània, ço és, en les 30 
encontrades dels chrestians, e buydaren lo regne de Carles e feren grans mortaldats de 
chrestians e obtengueren victòria fent grans preses e grans7 dans, axí que occuparen 
                                                
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Guillem en la LA. Data de celebració: 28 de maig. Guillem I 
de Tolosa (768-812), comte de Tolosa i duc d’Aquitània, lluità contra els gascons i fou conseller de Lluís I el 
Piadós, rei d’Aquitània, participà en la conquista de Barcelona el 801. El 804 es féu monjo i d’Aniana i, més 
tard, fundà el monestir de Gel·lona. Amb el nom de Guillem d’Orange protagonitza un cicle francés de 
cançons de gesta.  
b Pipí I, rei dels francs, del 752 al 768. 
c Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador a partir del 
800. 
d Els Pirineus, sistema muntanyós que serpara el continent europeu de la península Ibérica. 
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tota la terra de larch e en ample, quasi que la deguessen posseir. La qual cosa 
comptaren al rey, molt fell chrestià, e desplagué-li molt e loà lo nom de Jesuchrist. 
Encontinent, segons constuma real, appellà los consellers e prínceps de la sua virtut e 35 
tractaren e hagueren lur consell sobre aquell fet. E tots ensemps acordaren-se que lo 
compte Guillem, noble de armes e molt victoriós en batalles, fos elet en aquesta obra e 
que ell, ab sos cavallers e companyies, anàs contra los sarrahins e que tot l’exèrcit de 
Quitànea e de Proença e de Limosins e de Anarcat e de Tolosa fos ajustat e que anassen 
tots ab sanct Guillem. E ell fonch assignat jutge del ducat d’aquells e de cònsol que era 40 
fonch alçat en duch. E Carles no alargà lo acabament del consell, abans, tantost, 
premogué8 sanct9 Guillem, enaxí que fonch exalçat en glòria de compte e de duch e 
fonch fet primer entre los prínceps e no rebujà la missatgeria ne de sofferir treballs. E 
pres comiat de Carles e, encontinent, anà contra los sarrahins. 

E, passat lo riu de Rosa,a vench-se’n a la ciutat d’Aix, la qual ciutat los spanyols 45 
ab lur rey, [CLVd] per nom Gondobalt, havien presa alguns dies havia passats. E aquí 
sanct10 Guillem ordenà les sues companyies e posa siti, axí que leuegerament e en breu 
de temps pres e recobrà la dita ciutat,11 jatsia açò que aprés d’aquella e en aquella 
sofferí molts treballs per los enemichs. E, com hagué presa la dita ciutat, plagué a tots 
que la tingués e que fos la sua pròpria primera sella e la dita ciutat fins al dia de huy 50 
per tot lo món és recomptada en glòria famosa d’aquest duch benaventurat sanct 
Guillem.  

E en honor del seu nom, qui poria comptar quantes batalles ha fetes ab los 
sarrahins de la mar e ab aquells qui eren vehins? Aquest benaventurat sanct Guillem 
en qual manera, ab la sua spasa e ab la ajuda de Déu, salvà lo seu poble e examplà 55 
l’emperi de chrestians, segons que és scrit, seria enuig de comptar, exceptat açò qui pot 
ésser dit axí com se segueix. E jatsia açò que molt de temps e ab molta força se fos ja 
combatut, emperò finalment per virtut de baptisme e ab virtut de batalla12 torbà los 
sarrahins e humilià los infaels mals prínceps, que, d’aquí avant, no hagueren fiança ne 
cor de retornar. E, per ço, sanct Guillem, donant obra, Déu aydant a ell, finalment de 60 
tan gran persecució féu reposar la terra axí que pau fonch al poble de Déu e foren fetes 
sglésies e restituïdes novellament. Ell fou, per cert, senyal e victoriós de Christ e gloriós 
duch per pau aconseguida dels enemichs e pacificable en tots béns. 

E començà, d’aquí avant, de endreçar-se en Déu, enaxí que, lexades les cures e los 
brogits de les batalles, ajustà’s tot als coltivadors13 divinals. No era pereós ne 65 
perdonava a repòs en dilectió de carn, axí com [CLVIa] solen fer aquells qui·s mostren 
enviats de treballar, mas més fortment e més liberalment entenia als piadosos studis e a 
les bones obres.14 Primerament tractava de l’stament de la cosa pública e de la comuna 
utilitat de tots de dia e de nit; secundàriament que les sanctes leys ordenades 
saludablament fossen fermes e stants endreçant e departint los plets de tot egualment: 70 

                                                
a Roine, iu que naix en els Alps i que desemboca a la Mediterrània per Marsella. 
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era jutge e egual departidor en lo juý dels pobres e, specialment, dels pobres15 e de les 
vídues. E temprava16 los prínceps e los senyors de la terra que no constrenguessen 
cruelment los sotsmesos e, tant com en ell era, tots los costrenyia en ligam de pau e de 
gràcia. E, com ell generalment fos a tots los monestirs larch donador e, specialment, 
guardava e mantenia aquells que lo senyor seu Carles en temps passat havia construïts 75 
de nou e aquells havia renovats qui d’abans eren destruïts, <e> devotament los donava 
d’açò del seu, castells e altres coses necessàries havia. E en gran reverència tenia los 
preveres e cascun dia offeria en lurs mans offertes en la missa e donava moltes 
almoynes als pobres amagadament, dient: «No és mester que·n fassam17 laor, car millor 
les coneix aquell e les loa ab la sua laor, lo qual en amagat les veu, ell sol les compta e 80 
les reb en persona dels pobres». 

Aprés, fonch inspirat de la gràcia de Déu que edificàs un monestir de novella 
obra al rey totpoderós en tal loch que fos strany e que negun oratori no y fos may posat 
e que fos aquí fet per totstemps divinal servey. E començà de cercar on lo edificàs e 
vench-li en voluntat que cercàs los alts monts del terratori de Lucena. E, lavors, ell 85 
en[CLVIb]trà allí, Déu acompanyant aquell, segons que creem, e l’àngel sanct li 
apparellà una roca alta e aspra de totes parts e la gràcia de Déu complí lo desig del seu 
car amich, axí que entrant en les stretures de aquella vall, en lo més pregon hermitatge, 
en un loch on havia una poca de planesa tornejada de arbres e de roques e passava per 
lo mig un rech de aygua viva, lo qual entra en lo flum de Oraviy, qui clou aquella vall. 90 
E trobaren18 que lo nom de aquella vall era appellat antigament vall de Gelon e, per ço, 
segons que alguns dien e interpreten que en aquell loch romàs l’amich de Déu, al qual 
ne féu gràcies e laors. E, encontinent, començà edificar lo monestir e ordenà ab 
maestres de fer les coses necessàries al monestir. E aquestes coses, convinentment 
ordenades, sanct Guillem hi començà de posar obres e ell mateix, en nom del salvador, 95 
hi posà la primera pedra en lo solament e féu acabar la obra maravellosament e, de bel 
marbre, acabà lo paÿment e la invocació de la regina dels cels e altar del príncep dels 
àngels e dels XII apòstols, davant, emperò, posada la memòria del salvador, assetià 
principalment l’altar major en la sglésia del dit monestir. E posà aquí servents de Déu, 
monges,19 persones de sancta conversació dels monestirs vehins, als quals monges 100 
donà abat. E, sanctificat lo temple, féu donació solennial a la sglésia e a l’altar, ço és, 
que y donà moltes viles e y ordenà gran companyia qui servissen los frares e lo loch. E, 
per ço que aquesta sancta donació sua hagués ferm stabliment, primerament la fermà 
ell ab propris scrits e féu fermar ab vigor de manaments e privilegis re[CLVIc]als. 

Deveu saber que sanct Guillem havia dues germanes vèrgens, la una havia nom 105 
Abbana e l’altra Bertana. E abdues eren humils e de bona vida e de bones costumes, les 
quals acordants se n’anaren a lur senyor e frare e lançaren-se als seus peus e, ab 
làgremes, per voluntat de Déu, aytals paraules li digueren: «Senyor frare, pregam-te 
que offires a nosaltres mateixes a l’altisme Senyor, e la nostra castedat, si en los teus 
ulls trobam gràcia, per què volem avorrir tota cobejança de carn, car nosaltres havem 110 
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fet vot a Déu de star en aquest loch sots hàbit de religió sperant ací lo dia del nostre 
appellament». E, lavors, aquelles perseverants en lo monestir ab devoció e ab prepòsit 
de no tornar negun temps al món. E, aquestes avinenses axí fetes, sanct Guillem 
confortà les sues germanes e los frares offeriren-se a elles ajudar.  

E, aprés,20 ell se’n tornà a les sues coses pròpries, com la sua pença fos de 115 
revocar21 al món e que no posseís res sinó Déu. E, per ço, se n’anà allà on eren ses 
riqueses e abundàncies de ses coses ab son fill e la sua casta muller e una temor de 
infern trencava a ell tot delit del seu cors. E, com li membrava com les germanes havien 
davant ell desemparat lo món per anar a la celestial cavalleria, alegrave’s fort de 
aquelles pensant que tostemps ell havia hagut primer victòria en cavalleria e de tots 120 
altres haguda la davantera e que les dones germanes sues eren passades davant de la 
sua audàcia; aprés, com entre les altres coses per què·l monestir havia edificat, se 
remembràs dels frares. E per aquestes cogitacions era lo baró de Déu constret e mogut 
e en si confortat en so[CLVId]spirs e pascut en làgremes. 

Aprés, s’esdevench que ell anà en França per ço com Carles lo havia en gran 125 
amor e aquí visità la terra de son pare e la heretat. E ell, consolat, fonch rebut ab gran 
goig e ab desig d’amor per lo senyor rey e honraren-lo tots e li presentaren grans dons. 
E, com per honor del rey stigué algun temps en França, e manava a tots com a príncep, 
<e> en tanta gràcia fonch22 ab lo rey que axí fonch com a fill e pare e tots los françesos e 
los parents se alegraven ab ell e ell retia a tots bona voluntat d’amor, remembrant lo 130 
manament de Déu qui diu: «Amaràs ton proïsme axí com tu mateix»; e, per açò, no 
podia l’amor ne la caritat de Déu refredar en ell. E, jatsia açò que ell seguís los delits de 
Carles, son senyor, e los plaers del món, lo seu cor era de lexar-ho tot. Emperò, lo seu 
cor stava en açò duptant si li convenia en açò fer sens consentiment de Carles, son 
senyor, qui en tan gran obra per amistat li era tengut, car ell havia lonch temps pensat 135 
que se’n fugís amagadament, mas repremé’l la consciència.  

Aprés, se acostà al rey e parlà-li primerament de saludables consells, per los 
quals a ell era vengut, e, aprés, parlà-li de si mateix axí: «Senyor e pare meu, Carles, lo 
qual lo rey celestial ha donat per rey al poble seu e volgué que yo fos algun temps 
cavaller teu. Tu mateix saps com te só stat verdader e fael e quantes coses he sofferides 140 
per tu e t’é seguit en mort e en perill de mort totahora, stant prest e apparellat posar 
per tu la mia ànima e guardar e mantenir la tua, aytant com mon poder m’à bastat. Si 
per ventura se levàs batalla contra tu, yo·t fuy guarda del cap e del costat e, [CLVIIa] si 
negun scomoviment hagué en tes posades, yo, encontinent, armat me posí davant 
aquells, entre tu e les armes posí mi mateix, mur e fortalesa, e may te desemperí.23 145 
Donchs, senyor, prech-te que·t mogues pacientment e no prengues durament les 
paraules del teu cavaller, abans puch dir, amat teu, vet senyor que davant tu pos la mia 
consciència que yo novell cavaller me só transportat a la cavalleria d’aquell senyor rey 
celestial, car yo he fet vot ab gran e lonch desig que renunciÿ a totes coses e a mi mateix 
e que servesca Déu en aquell monestir lo qual fiu fer en temps passat en l’ermitatge».  150 
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E Carles, oïdes aquestes paraules, stigué maravellat e mudà de color e, sospirant, 
respòs al seu amich ab poques paraules mesclades ab làgremes: «Senyor meu Guillem, 
tant dura cosa e tant fort m’és e tan amargosa ço que tu·m comptes que ab coltell me 
obres tot dementre que tals coses vols seguir. E per aquesta demanda has naffrat lo 
meu cor e turmentes la mia ànima per lo teu departiment. Emperò, perquè la tua 155 
petició és justa, axí ben religiosa com raonable, per què a la tua demanda yo no sé 
que·m diga ne més cosa deguda que y contradiga. Si tu leixaves a mi per algun rey o 
per altre hom mortal que amasses més que mi, açò, per cert, tenguera a injúria e no u 
poguera comportar, abans contra aquell rey scomoguera mi mateix. Emperò, perquè tu 
no·t mogues per neguna d’aquestes coses, sinó que desiges ésser fet cavaller del rey 160 
dels àngels e menysprees les coses presents per sperança dels béns esdevenidors e axí 
vols que·s faça, que vulla o no per força ho he a consentir. No·t torbaré ton prepòsit ne 
t’empat[CLVIIb]xaré ton vot ab aquesta condició: que m’atorchs que no·t partesques de 
mi sens los meus dons, car en açò seré yo consolat si te’n portes dels meus tresors en 
senyal e en remembrança de la nostra amor e que n’honres lo loch en què vols habitar a 165 
honor de Déu». 

Aquestes coses dix lo rey Carles ab moltes làgremes caent al coll de l’amich, 
emperò sanct Guillem, volent vedar lo plorar del rey dient: «No·t24 pertany, senyor 
piadós, que congoxeu los vostres ulls plorar per mi. A Déu plagués que yo no hagués 
vistes aqueixes làgremes decórrer de la vostra plasent cara, car per cert vos dich, 170 
senyor, que, si yo sabés açò, sens vostre consell me’n volguera ésser anat. Donchs, ara, 
senyor, en lo nom de Jesuchrist, açò que a mi se pertany vós no façau, ço és, cara trista 
ne plorosa, mas ab goig spiritual me vullau lexar e endreçar lo meu partiment al Déu, 
altisme25 senyor de totes coses. Açò que·m voleu donar dels vostres tresors vós, senyor, 
ho feu per vostra real e emperial costuma, però, senyor, si yo per honor de Jesuchrist 175 
renunciy a totes coses, en quina manera me’n portaré ço del vostre ne de negun altre? 
Car de or e de argent yo bé·n tinch prou. Emperò, senyor, si molt vos plau a mi donar 
alguna cosa e per mi a Déu presentar-vos, haveu alguns dons religiosos, los quals se 
pertanyen a vós de donar sens reprensió e a mi de pendre sens confusió,26 ço és, del 
preciós fust de la creu qui us fonch donat en temps passat,27 lo qual vos trameteren de 180 
Hierusalem». E Carles atorgà-lo-y, per què ell pres aquell sanct do e ab molts 
ornaments e relíquies e ornaments de sancts que Carles li donà de la sua mà. E lo sanct 
baró dix-li aquestes [CLVIIc] paraules: «Amich meu molt amat, pren ara aquest sanct do 
del teu Senyor e meu, que són armes molt forts contra los malignes spirits e contra 
totes coses contràries. Aquests senyals vertaders de la nostra amor seran a tu 185 
remembrança e memòria perdurable e no és dupte que, com tu guardaràs aquestes 
coses e les tendràs en les tues mans, que pugues oblidar lo teu senyor Carles».  

E, lavors, de aquella hora avant, pensaren tots de parlar e de murmurar que sanct 
Guillem havia pres comiat del rey e que volia lo món lexar e entrar en orde de 
monestir, per què, encontinent, se levà tota la cort ab tots los de la ciutat e vengueren 190 
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aquí tots cridant davant lo rey e digueren-li axí: «Senyor en28 Guillem, què és açò ne 
què cuydes tu fer ne per què·t vols de nosaltres partir ne lexar lo rey ne avorrir lo regne 
ne perdre tots nosaltres? Car, si vols anar a Déu, en tot loch lo pots trobar e, per ço, 
príncep noble, pertany-se a tu considerar e per la salut de molts revocar ta sentència e 
ton prepòsit». E, lavors, lo fel de Déu, que ja tota la pença tenia als cels, no respongué, 195 
mas, axí com a mur immovible,29 no·s movia per paraules ne s’enclinava per làgremes. 
E, levant los ulls al cel, respòs breument a tots dient: «Amichs meus, si vosaltres me 
podíeu donar bona fermança que yo totstemps30 en aquesta vida pogués star ab 
vosaltres e benaventuradament viure e may veure mort, yo poria axò31 a vosaltres 
atorgar. Emperò, si açò no podeu fer, prech-vos, si amichs32 meus sou, que·m lexeu star 200 
e, si enemichs meus no sou, lexau-me anar a vida e tenir e cercar la veritat e aquella 
cobrar verdaderament. Algun poch de temps poria ab vosaltres star, emperò yo no 
[CLVIId] hauria acabat mon desig». Aquestes coses dient, ell pres comiat de tots e33 exí·s 
de la ciutat e lo rey acompanyà’l ab d’altres barons fins defora. E, lavors, l’amich de 
Déu, qui·s sentí desligat dels ligams de aquest món, satisfeu molt complidament a 205 
capellans e al lechs e a altres gents qui fossen de casa sua. 

Per què isqué de França e entrà-sse’n en Albèrnia. E, com fos vengut en un loch 
appellat Abrivate e aquí fos ben rebut, ell34 entrà adorar en la sglésia del benaventurat 
màrtyr Sanct Julià e aquí féu devota oració e y offerí e lexà sos dons e de les sues armes 
de combatre, ço és, l’elm e lo scut e lo carcaix e l’arch e l’espasa, e en aquella sglésia és 210 
lo seu scut. E féu oració a sant Julià, dient: «O, benaventurat sanct35 Julià! Yo conech e 
só cert que tu es stat bon cavaller en aquest món e may es stat vençut ne desemparist 
Déu, per què yo, davant lo teu altar, leix aquestes armes a Déu totpoderós e coman-les 
a tu e, sobretot, te coman la mia ànima e que·m sies defenedor del diable en aquest 
camí que yo fas».  215 

E, aquesta oració feta, partí’s d’aquí e entrà-sse’n en Quitànea.36 E, aprés, se 
n’entrà en la província de Ludena e vengué per guiador angelical en una vall on havia 
un bell monestir. E ell, veent aquell loch delitable, féu gràcies a Déu e saludà lo 
monestir e appellà lo Sanct Spirit e dix: «Sia present la tua gràcia tostemps a visitar 
aquest loch e los edificis a glòria e a laor tua e los edificants en ella beneix. O, sanct dels 220 
sancts, la tua benedictió me reba, em dó remisió dels peccats, em dóns adormiment en 
pau e, en lo darrer dia, me sia donada la sancta benaventurada resurrectió de la carn, la 
qual yo crech, per ço que, ab los sancts37 elets, [CLVIIIa] isqua a carrera al meu jutge en 
lo dia del juý e que, ab ell, tostemps en la glòria eternal me alegre!». Ab aquestes 
paraules e oració se acostà sanct Guillem al monestir ab peus nuus e ab aspre cilici que 225 
vestia. E, com aquells del monestir oïren dir que ell venia, exiren-li a carrera e feren-li 
molt bella professó, jatsia açò que ell hi contrastàs. E portaren-lo davant l’altar, ell 
portant lo fust de la creu de Jesucrist, e la ara plena per deïtat, clara e resplandent per 
maravellosa virtut; e moltes d’altres relíquies de sancts38 e altres de or e de argent e 
libres molt nobles e palis e molt39 nobles draps de seda, tot açò posat sobre l’altar de 230 
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Sanct Salvador, e aquí féu sa oració. Puys, se’n vench als frares e besà’ls tots, dient: «Yo 
vull, senyors, que sapiau per què yo só vengut ací. Mon prepòsit40 és que yo sia ajustat 
ací ab vosaltres per companyia segons regla de sanct Benet e plàcia a vosaltres que m’i 
vullau rebre e no u vullau alargar». De la qual cosa los monges41 se maravellaren, dient: 
«Per cert aquest ha divinal ordenació»;42 on43 foren tots contents de rebre’l. E açò fonch 235 
en l’any de la incarnació de nostre Senyor44 Jesuchrist VIII cents e VI, en lo V any de 
l’emperi de Carles, en lo dia de la festa de Sanct Pau Apòstol. 

E, açò acabat a honor e laor de Déu, sanct Guillem servent de Déu era nomenat45 
e assignat entre los dexebles de Jesuchrist e foragitat del món. E en l’angle de la 
claustra ell amava si mateix amagar e alegrave’s ésser sotsmés a tota creatura e servir e 240 
obeir, profitant tots dies en sanctedat46 de la sancta47 regla. Enaprés, per amor d’ell, 
Lodovich,48a fill de Carles, rey de Quitànea,49 dels béns e drets del seu regne donà al 
monestir ab manament del rey fermat per autoritat50 del [CLVIIIb] seu anell. Emperò, ell, 
inclinat davant l’abat e los frares tots, los pregava que fos tengut per vil e que, d’aquí 
avant, negú no tingués d’ell memòria ne les sues glòries ne riqueses passades. Encara 245 
pregava que, si alguns officis eren lexats per altres, que fossen comanats a ell e volia 
ésser axí com a bèstia a portar los càrrechs dels frares e en aquella cosa que fos servey 
de nostre Senyor, segons la paraula del psalmista, dient: «Axí com a bèstia só fet envers 
tu e aportist-me a la tua voluntat».b E moltes vagades51 era vist seure en un ase en 
temps de messes, portant bots de vi als frares, de què no havia vergonya, e los seus 250 
servents anaven ab cavalls e ell posave’s en un sotil ase. E, si veya52 negun frare ésser 
agreujat per algun vil offici o menyspreat qui li fos donat, tantost li ajudava a sostenir e 
ésser personer53 ab aquell en lo offici. En aquest mijà e demanda sua rebé lo servey de 
la cuyna ab gran goig a honor de Déu, axí que fonch54 fet de gran cònsol e gran duch55 
scurador de scudelles e portant la lenya al coll e cànters d’aygua en la mà e apparellava 255 
de menjar netament e bona e obedientment e posava lo menjar davant los frares e·ls 
servia e dejunava contínuament. Aprés aquestes coses, li comanaren la cura del pastiç e 
del molí, encara demanà que li donassen la cura del forn e del pastar. 

Aprés, s’esdevench que un dia lo sanct56 baró entés en oració e esdevench-li que 
fonch57 prop de hora de menjar e no havia mes foch al forn per coure lo pa e fonch fort 260 
cuytat, axí com aquell que58 no fos représ de inobediència, e arrencà restoll e lenya 
menuda e mes-la al forn. Aprés, com lo volgué scombrar, no trobà ab què e, veent que 
la hora venia [CLVIIIc] de menjar als frares, mes-se dins lo forn, qui era calt e buffant, e 
ab l’escapulari aquest scombrà lo forn. E, per la gran faeltat59 e amor que portava a 
Jesuchrist, isqué del forn sens tot damnatge de la persona ne dels vestiments e a la hora 265 
deguda ell hagué cuyt e apparellat son pa. E, com l’abat e los frares d’açò haguessen 
sentiment, fonch tengut per ells en gran reverència per aquella sancta60 congregació. 

                                                
a Lluís el Piadós, emperador del 814 al 840. 
b Sal 73, 23-24. 
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E, aprés d’açò, l’abat, per força, levà’l de tots aquells officis que tenia e que 
endreçà’s si mateix en oració e en contemplació e que fos plasent a Déu e que en altra 
cosa no entengués, per què li fonch donada una sel·la secreta per ço que entengués al61 270 
servey de Déu. Per què lexà la vida activa e començà a usar la vida contemplativa ab 
molt gran devoció e ab moltes làgremes, enaxí que era molt ben nudrit en totes coses 
de menjar e de beure, <e> complia e sadollava la sua ànima de menjars celestials e no 
cessava d’engreixar dels sancts62 sagraments dels sancts63 altars. 

Aquesta reverència servava64 abans que anàs a rebre lo65 cors de Jesuchrist: que, 275 
en l’ivern, ab la gran neu se metia en l’aygua perquè net vingués a rebre lo cors de 
Jesuchrist. E los ministres de Déu encara moltes nits ab aytal levament lavava tot lur 
cors66 e entrava en lo oratori de Sanct67 Miquel e aquí, ab genolls nuus en la pedra 
marbre, ell fahia68 oració batent-se lo pits ab moltes làgremes. Tenia de costum de ficar 
los genolls C69 vegades lo dia davant los sancts70 altars e aytantes71 vegades de nit e 280 
pregava per tots axí com per si mateix.72 Emperò, ell, recordant-se dels turments e 
feriments e scarniments que foren fets a Jesuchrist per los falsos jueus, per ço ell se 
n’entrava en loch se[CLVIIId]cret ab un frare familiar seu e, ab vergues, ell se fahia73 
batre fortment.  

E, aprés, entre aquests nobles sancts74 exercicis e dons de virtut e studis de 285 
sanctedat,75 lo benaventurat sanct76 Guillem és donat per spirit de prophecia, per 
divinal revelació és fortment la sua vida declarada, reposàs sobre l’espirit77 de nostre 
Senyor e parlà sciència de Déu. L’Espirit Sanct78 li recomptà les coses esdevenidores e 
ço que li havia esdevenir li denuncià, axí que, abans de lonch temps, sabé per Spirit lo 
dia de la sua mort e, no tan solament a l’abat e als frares ho dix, abans als altres vehins 290 
sancts79 religiosos ho significà per scrit e al rey Carles ne tramés missatger. E, com la 
sua mort se acostàs, altra vegada ho dix a l’abat e als frares, qui començaren a plorar, e 
ell dix-los axí: «Amichs meus cars, no ploreu, car, per cert, no són ploradors aquells qui 
per la fe de Jesuchrist se parteixen80 ab confessió a la benaventurada resurrectió». 
Aprés, ell los amonestà de vera religió e de fraternal pau e de pura dilectió que 295 
haguessen entre ells. Aprés, demanà ésser guarnit dels divinals sagraments d’aquell 
qui és guarniment de la ànima per comunicació de Jesuchrist. E, axí, prenent comiat 
dels frares e comanant a ells la sua mort, aprés81 levà los ulls e les mans en oració a Déu 
en contemplació, ab l’espirit ja apparellat, e axí posà la càrrega de la carn e la fexuguesa 
terrenal e demanà les coses celestials. E, ab alegria e ab dolç cant e humil, ab professó, 300 
se’n portaren aquella sua beneÿta ànima los àngels a V de les kalendes de juny. En 
aquella hora, en perdó del seu sanct82 trespassament, per totes les sglésies e lochs 
entorn fonch molt gran brogit de senys e de campanes e lonch toca[CLXIra]ment83 e 
maravellós, sens que negun hom no les tocava, on verament és donat a entendre que la 
amor e la gràcia de Déu volia revelar en miracles no acostumats los mèrits de l’amat84 305 
seu. A honor e a glòria85 siam nosaltres personers86 ab ell en lo regne de nostre Senyor 
Déu Jesuchrist.87 
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1 sanct:sant I2 

2 sanct:sant I2 
3 sanct:sant I2 
4 semblant: sembant I1 

5 sarrahins: sarraphins I1 

6 Pirans: pirineus I2 

7 grans: grandissims I2 

8 premogué: promogué I2 

9 sanct: sant I2 

10 sanct: sant I2 
11 e posa siti, axí que leuegerament e en breu de temps pres e recobrà la dita ciutat: e lo triumfant cavaller de 
jesuchrist glorios sant guillem assetia poderosament la damunt dita ciutat daix axi que mijançant ladiutori divinal ell 
en breu temps la recobra I2 

12 batalla: batailla I2 

13 coltivadors: cultivadors I2 

14 obres: orbres I1 

15 pobres: orfens I2 

16 E temprava: E ab lo seu fel consell temprava I2 

17 fassam: façan I2 

18 trobaren: troba lo benaventurat cavaller sanct guillem I2 

19 monges: monges del orde de sant benet 
20 E aprés: En apres I2 

21 revocar: renunciar I2 

22 fonch: fonc I2 
23 desemperí: desemparí I2 

24 No·t: No us I2 

25 altisme: atissim I2 

26 confusió: cofusio I2 

27 passat: passar I1 

28 en: om. I2 

29 immovable: immovile I1 

30 totstemps: tostemps I2 

31 axò: aço I2 

32 amichs: enemics I2 

33 e: om. I2  
34 ell: e ell I2 

35 sanct: sant I2 

36 Quitànea: equitanea I2 

37 sancts: sants I2 

38 sancts: sants I2 
39 molt: molts I2 

40 prepòsit: proposit I2 

41 monges: monjos I2 

42 divinal ordenació: diuina ordinacio I2 

43 on: e I2 

44 Senyor: Senyor Déu I2 

45 nomenat: appellat I2 

46 sanctedat: santedat I2 

47 sancta: santa I2 

48 Lodovich: ludouic I2 

49 de Quitànea: daquitania I2 

50 autoritat: auctoritat I2 

51 vagades: vegades I2 

52 veya: ell vehia I2 

53 personer: parsoner I2 (el mot apareix amb l’abreviatura de per en I1) 
54 fonch: fonc I2 
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55 fonch fet de gran cònsol e gran duch: de gran duc e de gran compte fon fet I2 

56 sanct: sant I2 

57 fonch: fonc I2 

58 que: qui I2 

59 faeltat: feeltat I2 

60 sancta: santa I2 

61 al: en lo I2 

62 sancts: sants I2 

63 sancts: sants I2 

64 servava: servana I1 

65 lo: lo precios I2 

66 ab aytal levament lavava tot lur cors: lauaua ab tals lauaments I2 

67 sanct: sant I2 

68 fahia: fehia I2 

69 C: cent I2 

70 sancts: sants I2 

71 aytantes: altres tantes I2 

72 mateix: matex I2 

73 fahia: fehia I2 

74 sancts: sants I2 
75 sanctedat: santedat I2 

76 sanct: sant I2 
77 l’espirit: lesperit I2 

78 sanct: sant I2 
79 sancts: sants I2 
80 parteixen: partexen I2 

81 aprés: om. I2 

82 sanct: sant I2 
83 Error de foliació per CLIX. 
84 de l’amat: del amic I2 

85 glòria: gloria de la inmensa trinitat e de la sacratissima verge maria mare del redemptor nostre jesus I2 

86 personers: parsoners I2 

87 de nostre Senyor Déu Jesuchrist: celestial I2 
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[LXXVI] DE SANCTA1 PETRONIL·LAa 

etronil·la fonch filla de sanct Pere, apòstol de Jesuchrist.2 On, com ella fos molt 

bella, <e> per voluntat de son pare, fonch molt treballada per febre. E, com los 

dexebles stiguessen ab sanct3 Pere, <e> Titusb li dix: «Com los malalts4 sien per tu 

sanats, per què no sanes ta filla Petronil·la?». Al qual sanct Pere dix: «Yo no vull que sia 5 

guarida e açò per son profit. Mas, per ço5 que vejau yo si he poder que la guaresca, yo 

dich a ella davant vosaltres que·s leu e que·ns apparell de menjar». E, encontinent, se 

levà6 sana e guarida e pensà de son pare e dels dexebles e·ls serví a la taula 

diligentment. E, com les taules foren levades, sanct7 Pere dix: «Petro[CLXIb]nil·la,8 torna 

en ta malaltia». E ella9 posà’s en son lit, ensemps ab la febre que la tengué10 fortment. 10 

Mas, com ella11 fonch perfeta en la amor de Déu, ella guarí perfetament. 

Enaprés, vench un compte qui12 havia nom Flacco a sancta13 Petronil·la, qui la 

demanà per muller, e ella li respòs: «Si tu·m vols per muller, mana que les tues 

donzelles vèrgens venguen a mi e que m’acompanyen fins a la tua casa». On, com ell 

les fes apparellar e les tramés a la sancta14 verge, <e> la sancta verge15 dejunà e stigué en 15 

oració e rebé lo cors preciós de Jesuchrist e posà’s en son lit e, en lo terçer dia, ella reté 

l’espirit a Déu. E, com lo compte ho sabé, ell se tench per scarnit e dix a na16 Fenicola, 

companyona de sancta17 Petronil·la, e manà-li que·l prengués per marit o que sacrificàs 

a les ýdoles, per què18 ell la féu metre en lo carçre. E, com no19 volgué consentir al seu 

voler, féu-la turmentar e matar e lançar en una claveguera. Mas, sanct20 Nichodemus 20 

la’n levà e la soterrà, per què en21 Flacco compte manà sacrificar a les ýdoles en22 

Nichodemus. E, com ell no u volgués fer, féu-lo23 batre ab açots emplomats e féu-lo 

lançar en Tibre, mas en Justí, qui era son capellà, lo’n levà e·l soterrà honradament.  

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 de sanct Pere, apòstol de Jesuchrist: del glorios princep dels apostols benauenturat sanct pere I2 
3 sanct: sant I2 
4 malalts: malalts de diuerses malalties I2 
5 ço: om. I2 
6 se levà: la benauenturada santa petronilla se leua I2 
7 sanct: sant I2 
8 Petronil·la: Petronilla filla mia molt amada I2 
9 ella: la benauenturada e humil verge santa petronilla obeint als manaments deson pare I2 
10 tengué: tingue I2 
11 ella: om. I2 
12 qui: lo qual I2 
13 sancta: la benauenturada santa I2 
14 sancta: santa I2 
15 la sancta verge: ella I2 
16 na: om. I2 

                                                 
a Data de celebració: 31 de maig. Santa Peronella (segle I) fou filla de sant Pere. Es representa amb una 

granera o amb les claus, que la identifiquen amb el seu pare. 
b Possiblement es refereix al deixeble de sant Pau, al nom del qual hi ha adreçada una carta en el Nou 

Testament. 

P 
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17 sancta: santa I2 
18 per què: e com ella nou volgues fer I2 
19 no: en neguna manera no I2 
20 sanct: sant I2 
21 en: om. I2 
22 en: a I2 
23 féu-lo: lo peruers e inic compte lofeu cruelment I2 
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[LXXVII] LA VIDA DE SANCT PERE EXORCISTA  

E DE SANCT MARCEL·LÍa 

ere Exorcista, dementre que era tengut pres en lo carçre per en Marcel·lí, lo qual 

havia una filla qui era molt cl·longoxada per lo diable, e lo pare la planyia molt e 

sanct Pere dix-li que, si crehia en Jesuchrist, que la sua filla seria guarida. E, tantost, en1 5 

Marcel·lí li dix: «Molt me maravell lo teu Déu en qual manera porà guarir [CLXIc] la 

mia2 filla, que a tu no pot desliurar de tants turments». E sanct Pere li dix: «Poderós és3 

lo meu Déu de desliurar a mi, mas vol que, per passió trespassadora, yo vinga a la 

glòria perdurable». E en4 Marcel·lí li dix: «Si lo teu Déu te desliura5 de les cadenes mies, 

yo creuré que ell és verdader Déu». E, com vench a mijanit, que en6 Marcel·lí dormia, 10 

sanct7 Pere Exorcista isqué del carçre per manament de l’àngel e vengué allà on era en8 

Marcel·lí. E, com lo véu vestit de vestidures blanques e que tenia lo senyal de la creu en 

la mà, ell se lançà als seus peus. E fonch9 aquí la sua filla, qui10 dix que era guarida, per 

què ell e sa filla batejaren-se ab tota lur companyia e lexà anar tots los chrestians que 

tenia presos.b  15 

E, com lo pretor sabé açò, féu-se venir sanct Marcel·lí e sanct Pere.11 E, com ells no 

volguessen a les ýdoles sacrificar, féu lançar sanct Marcel·lí en vidre trencat tot nuu en 

lo carçre e manà que no li donassen negun12 socors e féu13 metre sanct Pere en un cep 

stret. E l’àngel de Déu vestí en Marcel·lí e soltà ell e sanct Pere e vengueren-se’n al mig 

de la vila e començaren a prehicar al poble e con[CLXId]vertiren-se’n a Déu molts. E, 20 

com lo pretor ho sabé, vench-se’n aquí on prehicaven e féu metre en un clot molt 

pregon sanct Marcel·lí, ell e sa muller, e cobrí’lls de terra e féu degollar sanct Pere en la 

silva negra,c qui és appellada ara blanca per lo14 martyri. E en15 Dorotheus, qui·ls donà 

mort, véu les lurs ànimes pujar al cel resplandents, per què·s batejà e, aprés, se n’anà a 

Déu en pau. 25 

                                                 
1 en: om. I2 
2 la mia: ma I2 
3 és: en I1 

4 en: om. I2 
5 desliura: desliure I2 
6 en: om. I2 
7 sanct: sant I2 
8 en: om. I2 
9 fonch: fonc I2 
10 qui: que I2 
11 sanct Marcel·lí e sanct Pere: sant marcelli e sant pere I2 

                                                 
a Data de celebració: 2 de juny. Sant Pere i sant Marcel·lí (segle III-IV), exorcista i prevere de Roma morts en 

la persecució de Dioclecià el 304. Es representen amb les seues vestidures eclesiàstiques i la palma del 

martiri. 
b El FS assimila el personatge d’Artemi al de sant Marcel·li. En LA sanct Marcel·lí és qui bateja Artemi i la 

seua filla endimoniada i qui després será martiritzat amb sant Pere. 
c No es refereix a cap topònim en concret. 
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12 negun: algun I2 
13 féu: mana I2 
14 Blanca per lo: silua blanca per lo lur glorios I2 
15 en: om. I2  
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[LXXVIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT PRIM E DE SANCT FELICIÀa 

Prim vol tant dir com ‘sobirà’ e ‘gran’; Felicià vol dir aytant com ‘vell benaventurat’. 

Aquell és dit sobirà e gran per la dignitat de son martyri e per los miracles que féu; 

aquest és dit benaventurat vell, no tan solament per antiguitat de temps, mas encara 

per dignitat de reverència e per la gravitat de les sues bones costumes. 5 

LA VIDA DE SANCT PRIM E DE SANCT FELICIÀ [CLXa] 

rim e Felicià foren accusats per los bisbes dels temples davant en Dioclecià e en 

Maximiàb e manaren-los que sacrificassen a les ýdoles e, si fer no u volien, que 

fossen turmentats. E, com no u volguessen fer, meteren-los en lo carçre, mas, 

encontinent, foren solts per l’àngel. Enaprés, foren presos e presentats altra vegada als 10 

emperadors, mas, com ells fossen ferms en la fe, foren cruelment turmentats. E dix lo 

pretor a Felicià que donàs consell a la sua vellesa e que sacrificàs a les ýdoles e en 

Felicià dix-li: «Yo he prop de LXXX anys e ha XXX anys que yo conech la via de veritat, 

axí que he elegit que visca ab Déu, qui·m pot desliurar del teu poder». Lavors, lo pretor 

lo féu ben ligar e féu-li metre claus als peus e a les mans, dient: «Tant longament staràs 15 

axí fins que façes ço que volem». E, com lo sanct baró stigués alegrament, lo pretor lo 

féu turmentar e vedar que no li donassen a menjar. Aprés, se féu venir sant Prim e dix-

li: «Vet que ton frare fa la voluntat dels emperadors e fes semblant per ço que sies 

honrat». E lo sanct baró li dix: «Com tu sies fill del diable, en part dius ver que mon 

frare fa a la voluntat de l’emperador del cel». E, lavors, lo pretor, irat, manà que li 20 

cremassen bé los costats ab falles e ab plom fus, del qual begué axí com si fos aygua 

freda. Aprés, lo pretor féu metre ab ell dos leons en lo carçre, los quals se agenollaren 

als seus peus. Aprés, li féu metre onsos cruels, axí mateix se agenollaren ab los leons. E 

de aquestes coses se convertiren V cents hòmens, los quals foren degollats. Axí mateix, 

féu degollar los sancts barons e lançar als corps, mas los chrestians los soterraren 25 

honradament. [CLXb] 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquesta vida. Data de celebració: 9 de juny. Sant Prim i sant Felicià (segle III-

IV) foren màrtirs de la persecució de Dioclecià. Tots dos es representen amb dos lleons i amb l’espasa de la 

seua degollació. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 

del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 
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[LXXIX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 BARNABÀSa 

Barnabàs vol aytant2 dir com ‘fill de vinent’ o ‘fill de consolació’ o ‘fill prophetant’ o 

‘fill concloent’. Quatre vegades se posa ací fill per quatre maneres de filiació que ell 

hac.3 En Scriptura és dit fill per raó de generació e de ensenyament e de semblança e de 

adopció: fonch ell regenerat per Jesuchrist per lo basptisme e fonch ensenyat per 5 

l’Evangeli e resemblà a ell per lo martyri e fonch fet fill d’ell per adopció, rebent lo 

celestial regne. E açò quant a si, mas, quant als altres, ell fonch vinent e consolant e 

prophetizant e concloent: fonch ell vinent, discorrent e prehicant en tots lochs, que 

appar per ço que ell fonch companyó de sanct4 Pau; e consellà los pobres e los 

desconsellats,5 a qui donà la sua almoyna e·ls donà, de part dels apòstols, la epístola; 10 

fonch6 prophetant, car resplandí per spirit de prophetia; fonch en concloent per ço com 

gran multitut enclogué en la fe e·ls hi ajustà,7 segons que appar com fonch enviat en 

Antiochia. D’aquestes quatre raons és dit en lo Fet8 dels Apòstols, en lo XI capítol: «Era 

home baronívol», quant al primer; «bo», quant al segon; «ple de Spirit Sanct»,9 quant al 

terç; «era en la fe», quant al quart.b La passió d’ell compilà sanct10 Johan, la qual en11 15 

Beda transladà de grech en latí. 

LA VIDA DE SANCT12 BARNABÀS 

arnabàs fonch prevere e fonch de linatge d’en13 Cypríc e un dels LXXII dexebles de 

Jesuchrist. És molt loat en la Epístolad e·n lo Fet14 dels Apòstols. [CLXc] Fonch15 

home bé16 acostumat e ordenat quant a si, envers Déu e envers son proïsme.  20 

Quant a si, fonch ell ordenat segons raó e segons desig e segons irascible. Hac17 

raó noble e il·luminada de lum de conexença, on és dit en lo Fet dels Apòstols, en lo XIII 

capítol: «Eren en la sglésia d’Antiochia les exposicions de les Scriptures e los maestres, 

entre·ls quals era sanct Barnabàs e sanct Symon».18e Enaprés, ell hagué desig net de pols 

del mundanal tocament, on és dit en lo Fet19 dels Apòstols, en lo quart capítol,f en qual 25 

manera Joseph, qui havia nom Barnabàs, vené un camp que tenia e posà lo preu als 

peus dels apòstols. On diu la Glosa: «Ell desemparà lo tocament de les coses 

mundanals e ensenyà que l’or és calcigador en ço que·l posà als peus dels apòstols». On 

és dit: «Benaventurat és lo baró qui és trobat sens taca e qui no va aprés de l’or». Ell 

                                                 
a Data de celebració: 11 de juny. Sant Bernabé (segle I) era un jueus de nom Josep originari de Xipre, 
posteriorment és convertí i es féu company de Pau. Es representa vestit d’apòstol amb l’Evangeli de sant 
Mateu, amb el qual sanava els malalts, o amb les pedres com a atribut de la seua lapidació. 
b Ac 11, 24. 
c Traducció errònia: «Barnabas leuites Cyprius genere» (LA 76, 14); és a dir: ‘Bernabé, levita originari de 
Xipre’. FS converteix el topònim en un antropònim. 
d Aquesta referència a una epístola bíblica és una innovació de FS. Les referències a sant Bernabé, les 
trobem en els Fets dels Apòstols (en aquest cas, vid. el paràgraf amb 9, 27). 
e Ac 13, 1. 
f Ac 4, 36-37. 
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hagué virtut irascible e esforçada per gran multitut de honestat. E açò hac20 obrant 30 

grans coses e fortment sostench les coses contrarioses e baronívolment anant sobre les 

grans coses, segons que ap[CLXd]par en la ciutat de Antiochia, la qual ell21 rebé per 

convertir; segons que appar en lo Fet22 dels Apòstols, en lo IX capítol,a dient que, aprés 

la conversió de sanct Pau,23 venchb en Hierusalem e volch-se ajustar ab los apòstols, 

mas, com los apòstols li fugissen, axí com anyells fugen als24 lops, <e>25 sanct Barnabàs, 35 

ab gran audàcia, rebé ell26 e l’amenà als apòstols e, perseverant, obrà grans coses e 

treballà lo seu cors dejunant.27 On se lig en lo Fet28 dels Apòstols, en lo XIIII capítol,c que 

sanct29 Barnabàs servia a Déu ab alguns altres e dejunaven e sofferien30 les coses 

contrarioses, axí com los apòstols ne fan testimoni dient: «Ab los nostres cars amichs 

Barnabàs e sanct31 Pau, qui liuraren les lurs ànimes per lo nom de Jesuchrist».d  40 

Fonch ell ordenat quant a Déu donant a la autoritat32 de Déu honor e a la majestat 

e a la bondat.e Donà a la autoritat honor, la qualf ell no volgué indegudament pendre 

l’offici de prehicació, mas ell la volgué rebre per autoritat33 de Déu, segons que diu en 

lo Fet dels Apòstols, en lo XIII capítol dient: «Dix l’Espirit Sanct:34 “Separau a mi 

Barnabàs e en35 Pau en la obra perquè yo·ls he rebuts”».g Donà honor a la majestat de 45 

Déu, segons que diu en lo Fet36 dels Apòstols, en lo XIII capítol,h dient que alguns 

hòmens los donaven honor de Déu e volien sacrificar a ells ab oblacions, axí com a 

déus, e appellaven sanct Barnabàs Jovis e sanct37 Pau, Mercuri, per ço com era home 

savi e ben parlant. Mas, encontinent, sanct38 Barnabàs e sanct Pau romperen lurs 

vestiments e digueren: «O, barons! Què feu? Sapiau que nosaltres som hòmens mortals 50 

axí com vosaltres. E, per ço, vos diem que us convertiau al Déu viu». Donà honor a la 

bondat, car, segons que·s diu en lo Fet39 dels Apòstols, en lo XV capítol:i com [CLXIa] la 

bondat de la gràcia de Déu, per la qual de grat e no per ley són sanats, alguns dels 

jueus qui s’eren convertits digueren que ésser chrestians no bastava sens circuncisió. 

En açò contrestaren40 sanct Barnabàs e sanct Pau41 fortment e mostraren que sola 55 

bondat e gràcia de Déu sobrepuja la circuncisió, la qual remata lo baptisme, e aportaren 

la qüestió als42 apòstols e, contra les lurs errors, ells impetraren letres.  

Fonch sanct Barnabàs noblament ordenat quant a son proïsme per ço com al seu 

rey donà a menjar per paraula e per exemple e per benifet. Car ell prehicà diligentment 

la paraula de Déu, on és dit en lo Fet43 dels Apòstols, en lo XV capítol,j que sanct Pau e 60 

sanct Barnabàs44 staven en Antiochia ensenyant e prehicant la paraula de Déu, e açò és 

                                                 
a Ac 9, 26-27. 
b El subjecte és sant Pau no sant Bernabé. 
c Ac 13, 2. 
d Ac 15, 25-26. 
e ‘Donant honor a l’autoritat i la majestat i a la bondat de Déu’. 
f ‘Per la qual’. 
g Ac 13, 2. 
h Ac 14, 12-15. 
i Ac 15, 5. 
j Ac 15, 35. 
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manifest per aquella gran multitut que convertiren en Antiochia,45 entant que aquí 

foren appellats dexebles de Jesuchrist. Fonch sant Barnabàs sanct46 per exemple per ço 

com la sua vida fonch a tots mirall de sanctedat47 e exemplar de religió. Fonch en totes 

ses obres humil e ardit, e agradable per bones obres e costums, e fonch ple de la gràcia 65 

del Sanct48 Spirit e era49 molt clar per fe e per virtut. D’aquestes quatre raonsa és dit en 

lo Fet50 dels Apòstols, en lo XV capítol: «Trameteren sanct51 Barnabàs en Antiochia e 

pregà Déu que stiguessen ab ver prepòsit en la fe de Jesuchrist»;b e açò fahia52 per ço 

com era bon baró e ple de fe de l’Spirit Sanct.53 Per benifet fonch ell profitós en dues 

maneres, ço és: temporal, qui és administració de necessitats; e spiritual, qui és 70 

perdonament de culpa. La primera virtut hagué sanct54 Barnabàs com ell portà 

l’almoyna als frares qui eren en Hierusalem, que, segons que és dit en lo Fet55 dels 

Apòstols, [CLXIb] en lo XI capítol,c com fos gran carestia en lo temps d’en56 Claudi,d 

segons que havia prophetizat57 Àgabus propheta,e per què los dexebles, segons que 

cascú havia, donaven als habitadors de Judea e als vells e, majorment, açò fahien58 per 75 

sanct Barnabàs e per sanct Pau.59 Hagué la segona virtut com perdonà a Johan Marchf 

la sua culpa, on, com lo dit dexeble desemparàs sanct60 Barnabàs, puys lo rebé e li 

perdonà com li vench penedint e rebé’l en dexeble. Mas, sant61 Pau altra vegada no·l 

volgué rebre en dexeble, on, per açò, fonch fet departiment entre ells,g mas cacú ho féu 

per piadosa intenció. E ço que féu sant Pau, com no·l volch rebre, féu per vera justícia, 80 

axí com diu la Glosa en lo Fet dels Apòstols, en lo XV capítol, per ço com en lo front de 

la cara se posà e·ll stigué molt fortment. On, per mèrit de sanct Pau, lo rebujà per ço 

com per semblant62 forçes no fos corrumput.  

Aquell departiment, del Sanct63 Spirit,h per ço que a molts prehicassen,64 axí com 

feren enaprés. On, com sanct65 Barnabàs fos en la ciutat de Ycònio,i al dit Johan, son 85 

cosí, un resplandent baró li apparech en visió dient: «Johan, stà ferm, car d’ací avant no 

seràs Johan, abans seràs excelsus nomenat». Mas, com ell recomptàs aquella visió a sant 

Barnabàs, ell li respòs: «Guarde’t que no u digues a negú e sàpies que a mi apparech 

nostre Senyor Déu66 dient: “Fort stà Barnabàs per ço com tu rebràs perdurables67 dons 

com has desemparada la tua gent e com has liurada la tua ànima per lo meu nom”». 90 

                                                 
a «Fuit enim in omni suo opere uirilis et strenuus, omnium morum bonitate conspicuus, omni gratia 
spiritus sancti plenus et omni uirtute et fide preclarus» (LA 76, 40). 
b Ac 11, 22-24. 
c Ac 11, 27-30. 
d Claudi, emperador romà del 41 al 54. Segons Josep Flavi, hi hagué una gran fam entre el 46 i el 48. 
e En les primeres comunitats cristianes reaparegué amb força el profetisme, que és considerat un do de 
l’Esperit. No ens ha d’extranyar, doncs, aquesta referència a un profeta en temps evangèlics. 
f Es refereix a Joan, conegut amb el sobrenom de Marc, cosí de Bernabé i que la tradició cristiana considera 
un dels quatre evangelistes. Els fets als quals aludeix el text es troben en Ac 13, 13 i 15, 37-39. 
g ‘Entre sant Pau i sant Bernabé’. 
h Falta el verb o FS considera el començament d’aquesta oració part de l’anterior: «Illa autem separatio non 
est facta ex commotione uitii, sed ex instinctu spiritus sancti ut ab inuicem separarentur et pluribus 
predicarent» (LA 76, 56); és a dir: ‘Aquella separació no era conseqüència d’un pecat, sinó que fou 
provocada per l’Esperit Sant perquè, separat l’un de l’altre, pogueren predicar a més gent’. 
i Iconi, població d’Anatòlia Central, actual Konya, Turquia. 
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On, com sanct Barnabàs e sanct Pau68 prehicassen en Antiochia, l’àngel de Déu 

apparech a69 sanct Pau dient: «Cuytat que vengues70 en Hierusalem, car alguns frares 

cerquen lo teu adveniment». On, com sanct Bar[CLXIc]nabàs volgués anar en Cypre e 

sant Pau en Hierusalem, lo Sanct Spirit a ells comovent, la un e l’altre se partiren, 

responent a l’àngel que fos feta la voluntat de Déu.71 Dix sanct Barnabàs a sanct Pau:72 95 

«Yo me’n vaig en Cypre e aquí finaré ma vida e negú temps no·t veuré».73 On, com, 

plorant, se lançàs als seus peus, sanct Pau hac compassió d’ell e dix-li: «No vulles 

plorar,74 car axí és la voluntat de Déu75 per ço com anit apparech a mi lo Senyor dient: 

“No veeua en Barnabàs, qui irà en Cypre e il·luminarà molts hòmens e serà aquí 

martyrizat”».  100 

Per què sanct Barnabàs se n’anà en Cypre ab en Johan e portà l’Evangeli de sant 

Matheu, lo qual posava sobre los malalts e, tantost, eren guarits. E, a l’entrant de una 

ciutat, ells encontraren un encantador per nom Elyman, lo qual havia ja trobat sanct76 

Pau, qui per temps li havia levada la vista, lo qual li contrestà77 molt e li vedà que no 

entràs en Pafus.78b E sanct79 Barnabàs un dia véu hòmens e dones nuus corrents qui 105 

fahien80 una lur festa, per què fonch81 indignat de aquelles gents82 e maleí lo temple e, 

tantost, caygué una part83 de aquell e molts ne matà. E, aprés,84 ell vench en la ciutat de 

Salamina,85 on l’encantador li mogué gran brega, per què los jueus86 prengueren sanct87 

Barnabàs e feren-li moltes88 injúries e liuraren-lo al jutge de la ciutat per punir.89 On, 

com ells trobassen Eusebi, encantador e poderós de linatge de Neró, qui era aquí 110 

vengut, los jueus hagueren paor que ell lo90 tragués de lurs mans e que·ll lexàs anar, per 

què li ligaren en lo coll una corda91 e tragueren-lo fora la porta e aquí ells lo cremaren. 

E la sua ossa meteren en un vas de plom e volien-lo lançar en la mar, mas en92 Johan, lo 

seu dexeble, ab d’altres93 lo prengueren de nit e soterraren-[CLXId]lo en un vas e aquí 

stigué fins al temps de Neró emperador e de Gelasi papa,c qui foren aprés V cent anys. 115 

E, lavors, Déu volent, la sua ossa fonch trobada.94 Dorotheus diu que sanct95 Barnabàs 

prehicà primerament Jesuchrist a Roma e, puys, que fonch bisbe de Milà. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 aytant: tant I2 
3 hac: hague I2 
4 sanct: sant I2 
5 e los desconsellats: om. I2 (consolans pauperes et desolatos LA 76, 7) 
6 fonch: Fonc I2 
7 e·ls hi ajustà: om. I2 
8 lo Fet: los actes I2 
9 Spirit Sanct: sperit sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 en: om. I2 
12 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

                                                 
a ‘No vedeu’? («Ne prohibeas...», LA 76, 72). 
b Pafos, població de Xipre. 
c «Zenonis imperatoris» (LA 76, 83). Zenó, emperador romà d’Orient del 474 al 491. Gelasi I, papa del 492 
al 496. 
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13 d’en: de I2 
14 lo Fet: los actes I2 
15 Fonch: Fonc I2 
16 bé: molt be I2 
17 Hac: Hague I2 

18 sanct Barnabàs e sanct Symon: sant barnabas e sant symon I2 
19 lo Fet: los actes I2 
20 hac: hague I2 
21 ell: lo benauenturat sant barnabas I2 
22 lo Fet: los actes I2 
23 que aprés la conversió de sanct Pau: Que lo glorios apostol sant pau apres la sua conuersio I2 
24 als: dauant los I2 
25 <e>: om. I2 
26 rebé ell: lo rebe I2 
27 lo seu cors dejunant: e affligi lo seu cors ab gran deiunis e abstinencies I2 
28 lo Fet: los actes I2 
29 sanct: sant I2 
30 sofferien: sostenien I2 
31 sanct: sant I2 
32 autoritat: auctoritat I2 
33 autoritat: auctoritat I2 
34 Sanct: sant I2 
35 en: om. I2 
36 lo Fet: los actes I2 
37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 

39 lo Fet: los actes I2 
40 contrestaren: contrastaren I2 
41 sanct Barnabàs e sanct Pau: sant barnabas e sant pau I2 
42 als: dauant los I2 
43 lo Fet: los actes I2 
44 sanct Pau e sanct Barnabàs: sant pau e sant barnabas I2 
45 Antiochia: antiochia a la santa fe catholica I2 
46 sanct: sant I2 
47 sanctedat: santedat I2 
48 Sanct: sant I2 
49 era: fon I2 
50 lo Fet: los actes I2 
51 sanct: sant I2 
52 fahia: fehia I2 
53 de l’Spirit Sanct: del sanct spirit I2 
54 sanct: sant I2 
55 lo Fet: los actes I2 
56 d’en: de I2 
57 prophetizat: dit I2 
58 fahien: fehien I2 
59 sanct Barnabàs e sanct Pau: sant barnabas e sant pau I2 
60 sanct: sant I2 

61 sant: sanct I2 
62 semblant: semblants I2 
63 Sanct: sant I2 

64 per ço que a molts prehicassen: perque a molts prehicassen e ensenyassen la santa fe catholica I2 
65 sanct: sant I2 
66 Déu: e redemptor jesu christ I2 

67 perdurables: perdurables e incomparables I2 
68 sanct Barnabàs e sanct Pau: sant barnabas e sant pau I2 
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69 a: al benauenturat I2 
70 vengues: vingues I2 
71 feta la voluntat de Déu: feta e complida tostemps la voluntat diuina I2 
72 sanct Barnabàs a sanct Pau: lo glorios sant barnabas al benauenturat sant pau I2 
73 ma vida e negun temps no·t veuré: los meus darrers dies e negun temps notveure en aquesta mortal vida I2 
74 plorar: plorar carissim amic e bon jerma en jesu christ I2 
75 voluntat de Déu: diuina ordinació e voluntat I2 
76 sanct: lo benauenturat sanct I2 
77 contrestà: contrasta I2 
78 Pafus: Palus I1 I2 (Paphum LA 76, 75). Sembla una confusió entre les grafies de la f i la l. 
79 sanct: sant I2 

80 fahien: fehien I2 
81 fonch: lo benauenturat sant barnabas fon I2 
82 de aquelles gents: contra aquella gent I2 
83 part: gran partida I2 
84 E, aprés: Enapres I2 
85 Salamina: salaminam I2 
86 jueus: inics e peruersos jueus I2 
87 sanct: lo glorios sant I2 
88 moltes: moltes e diuerses I2 
89 jutge de la ciutat per punir: cruel iutge de aquella ciutat per punir e turmentar lo I2 
90 ell lo: ell ab sos encantaments no I2 
91 en lo coll una corda: una corda al coll I2 
92 en: om. I2 
93 d’altres: daltres fels e catholics I2 
94 la sua ossa fonch trobada: fon trobada la sua ossa I2 
95 sanct: sant I2 
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[LXXX] LA VIDA DE SANCT1 ANTHONI DE PÀDUAa 

o benaventurat sanct2 Anthoni fonch de la ciutat de Lisbona nat3 e de honrats 

parents. E, com aquell en la lur joventut haguessen engenrat, feren-lo batejar e 

meteren-li nom Ferrando. Aprés, lo meteren per apendre letres e liuraren-lo al maestre 

en la sglésia de la Verge Sancta Mare de Déu4 de la dicta5 ciutat e prometeren-lo de 5 

ésser crida esdevenidora de Jesuchrist per ensenyament6 de alguns ministres. E, 

donchs, passats simplament los anys puerils de la sua infantesa en la casa de son pare e 

de sa mare, ell vench als XV7 anys, on, com ell se sentís constret més que d’abans e de 

edat de ca[CLXIIa]sar, crexent los moviments en la carn de corrupció, en neguna manera 

no volch consentir als desigs de la carn ne de la sua adolescència, mas, sobrepujant la 10 

condició de la humanal fragilitat, strengués del tot la carnal cobejança. Lavors, ell, 

tement-se per ço que no l’enlegís ne·l cansàs la terrenal benaventurança qui corra8 

cuytadament e encircueix la carrera de nostre Senyor, ell pres hàbit de religió en un 

monestir de canonges qui era prop la dita ciutat. E, stant en aquell monestir quasi per 

dos anys [e]9 hagués sostenguda ab piadosa pença la freqüentació e visitació e 15 

importuna de sos amichs, en altre loch de l’orde mateix ell se mudà.  

E anà-sse’n al monestir de Sancta10 Creu de Colúmbriab e aquí un dia, com ell 

segàs ab los altres frares blats,11 agreujà’s fortment ab la fals la sua mà. E, com tota la 

nit ell12 no pogués haver remey, per la gran dolor que sofferia, cridà la benaventurada13 

Mare de Déu, la qual vingué a ell e soltà-li la ligadura ab què la mà era ligada e, 20 

encontinent, cessà la dolor. Aquí mateix sanct Anthoni, regonexent aquell tan gran 

benifet14 que hagué rebut de la Mare de Déu,15 entrà-sse’n en l’orde dels frares menors 

e aquí, ab la ajuda de la Verge16 Maria, a molts malalts reté benefici de sanitat. 

Aprés aquestes coses, com lo senyor infant en Perec hagués portades relíquies de 

Marochs, qui eren dels sancts pares màrtyrs, e, per mèrits de aquelles relíquies,17 25 

hagués divulgat per totes les províncies d’Espanya ell ésser desliurat maravellosament, 

de la qual cosa sanct Anthoni desijà en si mateix ésser màrtyr, axí com aquells dels 

quals les relíquies eren stades.  

E, com ell aprés fos vengut a la ciutat de Pàdua, veent acostar-se lo temps de 

Quaresma, temps [CLXIIb] acceptable e dies de salut a prehicar al poble, sedejant de tan 30 

gran fervor, fonch encés per ço que contínuament prehicàs al poble de Déu per cascuns 

dies. La qual cosa ell complí, sens tot dupte, e fonch maravella gran com ell ho pogué 

sostenir, axí com era gros e gras, de què sostenia treball. Emperò, no tan solament per 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Antoni de Pàdua en la LA. Data de celebració: 13 de juny. 

San Antoni de Pàdua (1190-1231) fou un predicador franciscà d’origen portugués, fundador de l’escola 

teològica franciscana. Es representa amb l’hàbit franciscà i duent als braços el nen Jesús, a vegades el seu 

atribut pot ser també una ploma o un llibre. 
b Coïmbra, a l’antiga regió de la Beira Litoral, situada a la vora dreta del Mondego, Portugal. 
c Pere I d’Urgell (ca. 1223-1251), infant de Portugal, fill del rei Sanç I de Portugal i de Dolça, filla de Ramon 

Berenguer IV. Fou comte d’Urgell del 1229 al 1231. 

L 
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zel de les ànimes perseverantment ensenyava a les gents e prehicava, mas encara oïa 

axí mateix confessions fins a solpost e moltes vegades era dejú. 35 

Esdevench-se, aprés, un dia que, com sant18 Anthoni fos devallat de la sua sel·la, 

la qual ell havia composta sobre un noguer, cridà a ell la campana a hora de menjar e 

assech-se19 a la taula ab los altres frares, axí com havia acostumat. E, lavors, la mà de 

nostre Senyor20 lo tocà axí que cuytadament fonch desemparat dels membres de tot lo 

cors e, crexent fortment la sua malaltia, donava senyals de gran congoxa. E, com ell en 40 

si trobàs poch repòs, feta la confessió e presa la absolució, començà de cantar lo hymne 

de la gloriosa21 Verge Maria dient: «O gloriosa domina», etc. Lo qual hymne hagué22 

acabat, levats los ulls al cel, quasi spantat guardava de luny. E, com lo frare qui era ab 

ell li demanàs què era ço que guardava, ell respòs: «Yo veig lo meu Senyor». E los 

frares, veent que ell se acostava a la sua benaventurada fi, untaren lo sanct23 de Déu ab 45 

oli de sancta24 unctió. E, com un frare, portant la sancta25 unctió, axí com és acostumat, 

se fos a ell acostat, lo benaventurat sanct26 Anthoni començà-li de dir: «Frare,27 no és 

mester que façes a mi aquesta unctió, car yo he aquesta unctió en mi mateix, emperò 

bona cosa és, per què·m plau que·s faça». E, stesos los braços e junctes les mans, complí 

los psalms pe[CLXIIc]nitencials ab los frares ensemps. E, com quasi per mija hora ho 50 

hagués sostengut, la sua sancta28 ànima passà e se n’anà a Déu,29 en l’any30 de nostre 

Senyor mil CCXXXI. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 sanct: sant I2 
3 nat: om. I2 
4 Verge Sancta Maria: sacratissima verge maria I2 
5 dicta: dita I2 
6 ensenyament: ensenyaments I2 
7 als XV: al ·lxv· I1 I2 

8 corra: corre I2 
9 [e]: e I2 
10 Sancta: santa I2 
11 un dia, com ell segàs ab los altres frares blats: ell segas blats vn dia ab los altres frares I2 

12 tota la nit ell: ell tota la nit I2 

13 benaventurada: sacratissima I2 
14 tan gran benifet: benifet tan gran I2 
15 Déu: deu beneyta I2 
16 Verge: intemerada verge I2 
17 relíquies: santes reliquies I2 
18 sant: sanct I2 
19 assech-se: assegues I2 
20 nostre Senyor: deu I2 
21 gloriosa: sacratissima I2 
22 hagué: com hagues I2 
23 sanct: sant I2 
24 sancta: santa I2 
25 sancta: santa I2 
26 sanct: sant I2 
27 Frare: Frare meu I2 
28 sancta: santa I2 
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29 Déu: nostre senyor deu I2 
30 l’any: lany de la incarnacio I2 
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[LXXXI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 VITUS E MODESTa 

Vitus és dit2 de vida o Vitus és dit quasi virtut, ço és, ‘virtuós’. Modest vol aytant dir 

com ‘quasi stant en lo mig de la virtut’.3 

LA VIDA DE SANCT VITUS E4 MODEST 

Vitus fonch infant noble e fael e·n5 edat de XII anys, en Sicília, sofferí martyri. E lo seu 5 

pare lo batia cruelment6 per ço com menyspreava les7 ýdoles e, com en8 Valerià açò oí 

dir, qui era pretor, féu-lo’s venir davant ell e li manà que9 sacrificàs a les ýdoles. Mas, 

com ell10 no u volgués fer, féu-lo batre ab bastons e, tantost, aquells, com11 l’agueren 

batut, los secà12 los braços e al pretor [CLXIId] secà la mà, lo qual dix: «Mal nos ha pres, 

que un infant nos haja encantats13 e fet tant de mal!». E sanct14 Vitus dix: «Vegen-ho los 10 

teus15 déus e sanen-vos si poden». E lo pretor dix: «Sana’ns tu e seràs mon amich». E 

sanct16 Vitus dix: «Yo bé us poria17 guarir en nom del meu Senyor Jesuchrist si creure lo 

volíeu. Mas, jatsia que no·l cregau ne l’adoreu, yo prech a ell e a la sua bondat que us 

guaresca». E, tantost, foren guarits. Aprés, lo pretor dix al pare de l’infant: «Corregeix 

lo teu fill per tal que no peresca».  15 

E lo pare portà’l-se’n a casa e, ab diversos cantars, ell se pensà que li mudàs lo 

coratge. E, com ell lo metés dins la sua cambra, maravellosa odor n’exí. E, com lo pare 

lo miràs per la porta, ell véu dos àngels qui staven ab l’infant, per què dix: «Los déus 

són entrats en la cambra ab mon fill». E, com açò hac18 dit, ell19 perdé la vista. E la ciutat 

havia nom Lucanab e fonch scomoguda de gran baralla de poble. E lo pretor, com sabé 20 

que lo pare de sanct20 Vitus era tornat cech, vengué-sse’n a ell e demanà-li com li era 

esdevengut, per què dix: «Yo viu los déus meus,21 qui eren de foch, e no poguí sofferir 

la lur claredat». E lo pretor féu-lo portar al temple de Jovis per ço que la ýdola li retés la 

vista e promés-li un bou ab los corns de or, mas, com res no li profitàs, ell pregà lo seu 

fill que·ll sanàs, per què l’infant pregà Jesuchrist per lo pare e, tantost, cobrà la vista. E, 25 

com lo pare no·s volgués convertir e pensà’s com pogués matar son fill, l’àngel de Déu 

apparegué a sant Modest, qui l’avia nudrit,c e dix que prengués l’infant e que·l metés 

en una nau e que se n’anàs en altra terra. E, com ho hac fet, una àguila los aportava 

quemenjar e aquí ell fahia molts miracles. 

E, entretant, lo fill d’en22 Dioclecià emperadord fonch pres per lo diable e 30 

digueren-li que, si en Vitus Lu[CLXIIIa]cà no y venia, may no guariria. Per què en23 

                                                 
a Data de celebració: 15 de juny. La vida de sant Vit és el resultat de la superposició de les passions de sant 

Vit a Lucània i de sant Vit i sant Modest a Sicília. Es representa amb la palma del martiri i els atributs del 

seu martiri, la caldera, l’espasa o els lleons; a vegades apareix acompanyat d’un gall o de gossos. 
b Lucània, no es tracta d’una població, sinó d’una antiga regió de l’actual Itàlia que comprenia els territoris 

situats entre els baix Sele, el Bradano i el Sinni. 
c «Modesto pedagogo» (LA 77, 28). 
d Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
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Vitus fonch cercat e feren-lo venir a l’emperador, qui li dix: «Tu pots sanar lo meu 

fill?». Al qual respòs: «Yo no·l puch sanar, mas sanar-l’à nostre Senyor Déu24 

Jesuchrist». E posà-li les mans damunt e, encontinent, fonch25 desliurat del dimoni.26 E 

l’emperador, vist açò, dix a l’infant: «Sacrifica als déus per ço que no muyres a mala 

mort». E, com ell no u volgués fer, meteren-lo en un carçre ab en27 Modest ensemps e 5 

les cadenes que tenien los caygueren dels peus e hac molt gran claredat en lo carçre. E, 

com ho digueren a l’emperador, féu-los metre en un forn calent, mas ells n’isqueren 

sens mal. Enaprés, los volgué fer devorar a un leó, qui no·ls féu mal. Enaprés, ell los féu 

penjar en lo turment ab una nodriça qui l’avia nodrit, mas, encontinent, l’ayre fonch 

torbat e la terra tremolà e tronà fortment e los temples de les ýdoles caygueren e 10 

mataren molts hòmens. Per què l’emperador, spantat, se feria ab los punys dient: «Mal 

m’és vengut com yo sia vençut per un infant!». E los sancts barons foren desliurats per 

l’àngel e trobaren-se prop un riu e, axí com ells adoraven e·s reposaven, ells reteren les 

ànimes a Déu. E foren los cossos de ells guardats28 per àguiles e fonch revelat a una 

fembra en la ciutat de Florença, qui·ls trobà e·ls soterrà molt honradament. 15 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 dit: dit o interpretat I2 
3 mig de la virtut: mig ço es mig de la virtut I2 
4 SANCT VITUS E: sant vitus e de I2 
5 e·n: e en I2 
6 cruelment: fortment e cruelment I2 
7 les: lo sacrifici de les I2 
8 en: om. I2 
9 li manà que: mana que encontinent I2 

10 ell: lo benauenturat sant vitus I2 

11 aquells, com: adaquells que I2 
12 los secà: secaren I2 
13 haja encantats: ha I2 
14 sanct: sant I2 
15 teus: vostres I2 
16 sanct: sant I2 
17 bé us poria: us poria be I2 
18 hac: hagues I2 
19 ell: encontinent I2 
20 sanct: sant I2 

21 déus meus: meus deus I2 
22 d’en: de I2 
23 en: om. I2 
24 nostre Senyor Déu: lo meu senyor I2 

25 fonch: fonc I2 
26 del dimoni: om. I2 
27 en: om. I2 
28 guardats: guardas I2 
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[LXXXII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT GERVASI E DE SANCT PROTHASIa 

Gervasi és dit de gerar, qui vol dir ‘sacre’, e vas; o de gena, qui vol dir ‘pelegrí’, e de syor, 

qui vol dir ‘petit’; ço és, quasi sagrat per mèrit de vida e fo1 vas per rebiment de virtut e 

fonch pelegrí per menyspre[CLXIIIb]ament del món e fonch petit per menyspreament 

de si. Prothasi és dit de prothos, que vol dir ‘primer’, e syos, que és ‘déus’ o ‘divinal’; o 5 

és dit de procul o de stasis, que és ‘posició’; ço és, quasi primer per dignitat e divinal per 

dilectió e fonch procul, ço és, luny dels engans del món. La passió dels quals trobà 

sanct Ambròs scrita dabaix los caps d’ells. 

LA VIDA DE SANCT GERVASI  

E DE SANCT PROTHASI2 FRARES 10 

ervasi e en3 Prothasi foren frares e foren fills de sanct Vidal e de sancta Valèria, 

qui donaren tots lurs béns als pobres, los quals staven ab4 sanct Nazari, qui fahia 

un oratori, e en5 Celsus, qui era infant, donava’ls les pedres. On, com tots fossen portats 

a l’emperador, l’infant los seguia e, com un cavaller lo ferís ab la mà, sanct6 Nazari lo’n 

flastomà, per què los cavallers feriren sant Nazari greument e l’enclogueren ab los 15 

altres en lo car[CLXIIIc]çre. Enaprés, lo lançaren en la mar e en Gervasi e en Prothasi7 

portaren a Milà. E en8 Nazari fonch maravellosament desliurat e vench a Milà. 

En aquell temps, hi sobrevench un compte qui anava contra los marchomans a 

fer batalla, als quals concorregueren los cultivadors de les ýdoles e digueren-li que los 

déus no·ls volien respondre d’açò que ells demanaven per ço com no sacrificaven en 20 

Gervasi e en Prothasi.9 Per què lo compte los féu venir davant e dix-los que adorassen 

les ýdoles, e los sancts10 respongueren: «No adoram déus sorts ne muts ne fets de 

pedres ne de stany. E, si los déus respondre no us volen, no us ne maravelleu, car lo 

Déu nostre Senyor Jesuchrist los té ligats. Mas, si al senyor del cel totpoderós féu 

neguna demanada, ell vos respondrà». E, com lo compte hac oït açò, féu batre los 25 

sancts11 ab correges emplomades axí que, per aquest martyri, sanct Gervasi12 se n’anà a 

Déu.  

Enaprés, ell constrengué en Prothasi e dix-li: «O, mesquí, hages merçè de tu e 

pensa que visques per ço que no muyres a mala mort axí com ton frare!». Respòs sanct 

Prothasi: «Tu pots dir que es mesquí, car provat has que res no·t tem e tu tems a mi, car 30 

no·m goses forçar que sacrifich als teus déus». E, lavors, lo compte lo féu penjar en lo 

turment e sanct Prothasi dix-li: «Yo no m’enfelonesch contra tu, que no has seny ne 

saps que·t fas, per què fes ço que no has començat per ço que yo, ab lo meu germà, 

venga davant lo salvador». E, lavors, lo compte lo féu degollar.  

                                                 
a Data de celebració: 19 de juny. Sant Gervasi i sant Protasi (segle I) es representen vestits de romans, la 

palma del martiri i els atributs del seu martiri, un bastó i una espasa respectivament. 

G 
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E sant13 Feliu, servent de Déu, pres lo seu cors e, en la sua casa, ell lo soterrà en 35 

una arca de pedra ab lo seu frare en14 Gervasi e posaren la sua vida scrita dejús lo seu 

cap, los quals stigueren molt de temps amagats. Axí que, en lo temps [CLXIIId] de sanct 

Ambròs, mentre15 que ell stava en oració en la sglésia vel·lant, que no dormia, ell véu 

dos jóvens molt bells vestits ab vestiments blanchs qui staven en oració davant ell ab 

les mans steses. E sanct16 Ambròs pregà nostre Senyor que, si era cosa d’escarniment, 40 

que despareguessen e, si era visió bona, que·s revelassen a ell. E, com se fonch levat a 

matines, stant en oració, los jóvens oraven ab ell e havia una persona ab ells qui era 

molt semblant a sanct Pau apòstol, segons que ell l’avia vist en pintura. E, aquells 

callant, l’apòstol dix: «Aquests són aquells qui, per amonestaments nostres, no 

desijaren res terrenal e han a mi seguit, los cossos dels quals trobaràs en aqueix loch on 45 

stan, a VII17 peus de pregon, dins en una arca. E trobaràs davall los lurs caps scrita la lur 

vida e lur passió». E açò fonch revelat a sant18 Ambròs per l’apòstol semblant a aquell19 

que fos sant Pere.a E, tantost, lo sanct baró appellà los vehins d’aquell loch e cavà aquí e 

trobà los cossos dels sancts. E havia CCC anys que eren soterrats e eren bells e freschs, 

sens tot corrumpiment, e exie’n molt bona odor. Encontinent, vench aquí un hom cech 50 

qui tocà lo vas e, tantost, cobrà la vista, e molts d’altres foren sanats de diverses 

malalties per lurs mèrits. 

En la lur solennitat fonch feta pau entre los lombarts e l’emperi de Roma, per què 

dix sanct Gregori papa: «Parlarà lo Senyor la pau entre lo poble seu», etc.b Per què 

ordenà que hom la cantàs20 en lo començament de la missa, car los officis, en part, 55 

convenen als sancts e, en part, als fets que lavors se fahien. 

Recompta sanct Agustí21 en lo libre de La ciutat de Déu que, ell present e 

l’emperador, cobrà la vista un cech a Milà per mèrits de sanct [CLXIIIIa] Gervasi e de 

sanct22 Prothasi. E recompta que un jove, en la vila Victoriana,c lavava un cavall en un 

riu e lo diable lançà’l axí com a mort, on, com les vespres se cantassen en la sglésia de 60 

Sanct Gervasi e de Sanct23 Prothasi, qui era aquí prop aquell, les veus que oí, quasi ferit, 

tremolant, entrà en la sglésia davant l’altar. E, com lo diable fos conjurat que isqués de 

aquí, ell li menaçà que, si ell n’exia, que li levaria tots los membres. E, com isqués de la 

sglésia, l’ull del cap l’isqué, que no penjà sinó en un filet prim, mas alguns qui li staven 

prop lo li tornaren en son loch e, per mèrits de sanct Gervasi e de sanct Prothasi,24 65 

fonch encontinent sanat. 

Diu sanct Ambròs en lo prefaci de la missa axí: «Aquells qui són senyats per lo 

senyal celestial e han rebudes armes verdaderes e vençedores de l’apòstol són absolts 

dels ligams del món e han vençuda la batalla de l’enemich e francament són desliurats 

e han Jesuchrist bonament seguit. O, quant benaventurada fragància és aquella de ésser 70 

en los parlaments de Déu, que no poden en neguna manera ésser departits del seu 

                                                 
a Error per sant Pau, a més el text l’ha citat adés. 
b Sal 85, 9. 
c Es refereix a una vil·la romana prop d’Hipona. 
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servey! O, com gloriosa batalla feren, per la qual abdosos foren egualment coronats axí 

com eren exits de un ventre ensemps!». 

                                                 
1 fo: fon I2 
2 SANCT GERVASI E DE SANCT PROTHASI: sant Geruasi e de sant prothasi I2 

3 en: om. I2 
4 ab: a I2 
5 en: om. I2 
6 sanct: sant I2 
7 en Gervasi e en Prothasi: geruasi e prothasi I2 
8 en: om. I2 
9 en Gervasi e en Prothasi: geruasi e prothasi I2 
10 sancts: sants I2 

11 sancts: sants I2 

12 sanct Gervasi: sanct servasi I1 sant geruasi I2 

13 sant: sanct I2 
14 en: om. I2 
15 mentre: mentra I2 
16 sanct: sant I2 
17 VII: set I2 
18 sant: sanct I2 
19 aquell: ell I1 I2 

20 cantàs: cantats I2 
21 Agustí: augusti I2 
22 sanct: sant I2 
23 de Sanct: om. I2 
24 sanct Gervasi e de sanct Prothasi: sant geruasi e de sant prothasi I2 
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[LXXXIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT JOHAN BAPTISTAa 

Johan Baptista és nomenat en moltes maneres: ell és appellat propheta, car e amich de 

spòs, lucerna ardent, àngel, veu, Helies, batejador del salvador, crida del jutge, 

corredor davant lo rey. En lo nom de propheta és demostrada la autoritat de la sua 

conexença; e en nom d’amich de spòs és demostrada la gran amor; en lo nom de 5 

lucerna ardent és de[CLXIIIIb]mostrada la gràcia de la sua sanctedat; en lo nom de 

l’àngel és demostrada la gràcia de virginitat; e per lo nom de veu és demostrada la 

gràcia de la sua humilitat; e per lo nom de Helies és demostrada la gràcia de la sua 

bona voluntat; e per lo nom de batejador és demostrada la gràcia de prehicació; en lo 

nom de corredor davant lo rey és demostrada la gràcia del seu apparellament. 10 

LA VIDA DE SANCT1 JOHAN BAPTISTA 

a nativitat de sanct Johan Baptista fonch denunciada per l’àngel Gabriel en 

aquesta manera. Diu-se que David rey volgué examplar la honor de Déu e lo seu 

coltivament, per què ordenà XXIIII preveres, dels quals la un era major que·ls altres. E 

ordenà XVI barons de Eleazar e VIII de Ytamarb e a cascú ell donà, per sort, la sua 15 

sepmana e lo seu càrrech. Hac Abias, donchs, la VIII sepmana a servir, del linatge del 

qual fonch Zacharies, qui era vell e sa muller sens infants. On, com Zacharies entràs en 

lo temple de Déu [CLXIIIIc] per posar-hi encens e gran multitut de gents l’esperassen 

defora, a ell apparech l’àngel sanct Gabriel e, com ell hagués temor de la visió, l’àngel li 

dix: «No·t temes, Zacharies, sàpies que la tua oració és exaudida». E és proprietat dels 20 

bons àngels, segons que diu la Glosa, que són volenterosos per bon enteniment, hom 

pregant e consolant. E, per contrari, los mals àngels se demostren en semblança de 

bons àngels e, si troben algun home spantat per la lur presència, ells lo spanten més per 

la lur terror. Denuncià-li sanct Gabriel que Zacharies hauria fill, qui hauria nom Johan, 

lo qual «no beuria vi ne servosa e iria davant lo Senyor en spirit e en virtut de Helies».c 25 

Fonch appellat sanct Johan Helies per raó del seement en açò que abdosos stigueren en 

lo desert; e visqueren en una manera abdosos per raó de fe e de vestits; e, per raó 

d’offici, per ço com abdosos anaren davant Jesuchrist, car sanct2 Helies anà davant lo 

jutge e sanct3 Johan davant lo salvador; car, per raó de amor,4 ardien cascú axí com a 

falla per lur prehicació.d 30 

                                                 
a Data de celebració: 24 de juny. Sant Joan Baptista (segle I aC - I dC) fou un profeta que començà la seua 
predicació cap al 28 o 29 dC i que és conegut com el precursor de Crist, a qui batejà al riu Jordà. És l’únic 
sant del qual es commemora el seu naixement, com Crist i la Mare de Déu, que se situa sis mesos abansdel 
de Jesús, justament en el solstici d’estiu, quan la llum del sol comença a decréixer (el calendari litúrgic 
reprodueix les paraules de Joan 3, 30: «Ell ha de créixer, i jo he de disminuir»). Es representa amb el pèl 
llarg, una túnica curta de pell de camell i un bastó llarg amb una banderola amb l’Agnus Dei. 
b Eleazar i Itamar eren fills d’Aaron, germà de Moisés. 
c Lc 1, 15 i 17. 
d Traducció deficient: «Iohannes uocatur Helias ratione situs, quia ambo in deserto; ratione uictus, quia 
ambo uictu parci; ratione cultus, quia ambo uestitu inculti; ratione officii, quia ambo precursores, sed ille 

L 
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Mas, com Zacharies pensàs en la sua vellesa e la sterilitat de sa muller, ell 

començà a duptar e, per costumes dels jueus, demanà senyal de l’àngel, on, com ell no 

cregués les paraules de l’àngel, perdé lo parlar. És notadora cosa que dubitació se sol 

fer e scusació algunes vegades per la granesa de la promissió, segons que és legit 

d’Abraam com Déu li promés que la sua sement posseiria la terra de Canaan, on dix a 35 

ell Abraam: «Com poré yo saber que yo sia posseïdor d’aquella terra?».a E nostre 

Senyor li respòs: «Gran cosa demanes». Algunes vegades l’ome dupta per la sua 

flaquesa, segons que appar en Gedeon, qui dix: «Yo·t prech, Senyor, que·m 

di[CLXIIIId]gues en què desliuraré yo Israel. Veus que la mia companyia és molt frèvol 

envers Menassé e yo só petit en la casa del meu pare».b E, per açò, ell demanà senyal e·l 40 

rebé. E algunes vegades se maravella hom per la flaquesa de natura, segons que appar 

en Sarra com nostre Senyor li dix: «Yo, com tornaré a veure a tu, <e> haurà Sarra fill».c 

E, lavors, Sarra se ris aprés la porta dient: «Com yo só vella e lo meu senyor és vell, 

hauré yo fill?». 

Per què fonch, donchs, que Zacharies, per ço com duptà, sostench plaga? On, 45 

com fos gran la promissió e no possible per natura per moltes raons, segons que hom 

se pot pensar. Primerament, segons que diu Beda, car indiscretament parlà e, per ço, 

perdé lo parlar, per ço que, callant, aprenga a creure. Per la segona raó, fonch fet mut 

per ço que major miracle apparegués al naximent del seu fill, que en lo naximent de 

sanct5 Johan ell cobrà lo parlar, per què miracle se ajusta ab miracle. Per la terça raó, 50 

fonch per ço com féu convinent cosa, que la veu de si perdés, car veu naxia e·s posava 

callament a la ley. Per la quarta raó, fonch per ço que ell demanà senyal a nostre 

Senyor, per què ell rebé callament per senyal. 

On, com Zacharies isqués defora al poble, com lo veren mut, conegueren que 

visió havia haguda en lo temple. E, quant hac complida del seu offici la sepmana, anà-55 

sse’n a casa sua e, lavors, concebé Elizabeth. Per què s’amagà per V mesos, car, segons 

que diu sanct6 Ambròs, ella hagué vergonya del seu part per ço que semblava que li 

plagués acostar-se ab son marit. Mas gran goig havia com no era stèrill, per ço com era 

gran vergonya a les dones com prenien marit e no concebien, on, per açò, se scusava 

l’ajustament de l’home e de dona. En lo VI mes sancta Maria, [CLXVa] molt alegra, 60 

vench a Elizabeth. E, com la saludà, sanct Johan, qui era ja ple de Spirit Sanct, sentí lo 

Fill de Déu a si venir e, per gran goig que hagué, ell se mogué dins quasi que·l volgués 

saludar e que·s levàs per ell. E stigué la Verge Maria ab la sua cosina tres mesos e pensà 

                                                                                                                                               

precursor iudicis, iste saluatoris; ratione zeli, quia utriusque uerbum quasi facula ardebat» (LA 81, 15-19): 
‘Joan és dit Elies per raó del lloc, perquè tots dos visqueren al desert; per raó del nudriment, ja que tots dos 
van alimentar-se frugalment; per raó de l’aspecte, ja que tots dos vestiren de forma pobra; per raó de 
l’ofici, ja que tots dos foren precursors, Elies del judici i Joan del salvador; per raó del fervor, ja que la 
paraula de tots dos cremava com una torxa’. 
a Gn 15, 8-9. 
b Jt. 6, 15. 
c Gn 18, 10-12 
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d’ella. E, com fonch l’infant nat, ab les sues sanctes mans lo levà de terra e pensà d’ell 

humilment. 65 

Aquest benaventurat sanct Johan hagué IX privilegis: primerament, com aquell 

mateix àngel qui annuncià Jesuchrist annuncià ell; e·l féu alegrar al ventre de sa mare; e 

la mare del Senyor, qui·l levà de terra; e la lengua del seu pare féu parlar; e ell ordenà 

lo baptisme; e mostrà Jesuchrist ab lo dit; e batejà Jesuchrist ab les sues mans; e 

Jesuchrist, qui·l loà més que tots los hòmens del món; e, a aquells qui eren en lo lim de 70 

infern, annuncià que Jesuchrist era esdevenidor. E, per aquests IX privilegis, fonch 

appellat per Jesuchrist propheta e més que propheta. Segons que diu Crisóstomus: «De 

propheta se pertany que rebe benifet de prophecia del Senyor. On és benifet de 

propheta que don benefici de baptisme a Déu? A propheta se pertany que ell de Déu 

prophetiza, mas no·s pertany a propheta que Déu de ell prophetiza. Tots los prophetes 75 

prophetizaren de Christ, mas de ells no és prophetizat; e ell tan solament prophetizà de 

Jesucrist, mas los altres prophetes prophetizaren d’ell. Totes les propheties foren 

portades de paraules, mas sanct Johan portà la veu, qui és ajustada a la paraula, axí 

sanct Johan fonch molt prop de Jesucrist». 

E, segons que diu sanct7 Ambròs, les laors de sanct Johan són compreses de V 80 

coses: dels parents e dels miracles e de costumes e de dons e de prehicacions de laor.  

Dels [CLXVb] parents, per raó dels dons, segons que, per sant Ambròs, és 

manifestada per V coses plena laor, que és: linatge e costumes en egualtat, offici en 

prevere, fet en manament e juý en justificacions.  

Per la segona cosa, és coneguda la sua laor per miracles, dels quals foren alguns 85 

abans de la sua concepció en lo món, ço és: lo saludament e la annunciació de l’àngel e 

la imposició del nom e lo perdiment de la paraula del pare e la sua concepció en lo 

ventre de sa mare, per ço com fonch sobrenatura la concepció d’ell, e fonch la sua 

sanctificació feta en lo ventre de sa mare e y fonch compliment de do de prophecia, per 

ço com la mare sabé lo nom d’ell e lo pare dix-lo quant hac cobrada la paraula, e fonch 90 

ple de Spirit Sanct. E diu sanct Ambròs: «Esguardant sanct Johan, com gran força sia en 

lo seu nom, car lo nomenament d’ell reté la veu al mut; e lo fill, al pare; e lo sacerdot, al 

poble. Donch, lo pare, primerament, era callant e stèril, que no havia fill e era lançat de 

son offici, de què era envergonyit. Mas, com sanct Johan fonch nat, encontinent fonch 

fet pare e propheta e cobrà la paraula e hagué infant per l’Espirit Sanct e recobrà l’ús 95 

del seu offici».  

Per la terça cosa, és coneguda la sua laor per les sues costumes, per ço com ell 

fonch de sancta vida. La sanctedat d’ell hac testimoni en tres maneres. Primerament, 

per les celestials coses, ço és, de la Trinitat, del Pare, qui appellà ell àngel, segons que·s 

lig en Malechies, en lo segon capítol dient: «Veus que yo tramet l’àngel meu».a Aquest 100 

nom de àngel és nom de offici e no de natura e, per açò, és dit àngel, per raó de l’offici, 

                                                 
a Ml 3, 1. 
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per ço com és vist fer tots los officis dels àngels. Per ço com ell hac offici de seraphin 

per ço com seraphín és interpretat ‘ardent’, car ell [CLXVc] fonch molt ardent en l’amor 

de Déu, on és dit de sanct8 Johan en lo Ecclesiàstich: «Levà’s Helies quasi foch», etc.;a 

car ell vench en spirit e en virtut de Helies. E hagué sanct Johan l’offici de cherubín, car 105 

cherubín és dit ‘plenitut de sciència’ e sanct Johan és dit lucífer,b segons que és dit en 

Job, en lo XXXVIII capítol,c que ell fonch terme de scuredat de ignorància e 

començament de lum de gràcia. E hagué sanct Johan offici de trons, dels quals és offici 

de jutjar, e de sant Johan és dit que reprenia Herodes dient: «No és degut a tu que hajes 

la muller de ton frare».d E sanct Johan hac offici de dominacions perquè ensenyà a 110 

nosaltres en qual manera senyoregem los nostres sotmesos e hajam los reys en temor. E 

hagué offici de principat perquè·ns ensenyà que honràssem9 los sobirans, per què sanct 

Johan deya: «Aquell qui de terra és de terre parla e aquell qui del cel ve és sobre tots, 

del qual yo no só digne de desligar les correges de les sues çabates».e E sanct Johan 

havia offici de potestat, per les quals potestats los ayres contraris foren constrets, que 115 

no li pogueren noure per ço com ja era sanctificat; ens constrenyia quant nos ordenava 

al baptisme. E sanct Johan hagué offici de virtuts, per les quals se fan miracles segons 

que ell mostrà en si mateix, car gran miracle fonch en ço que ell menjà mel salvatge e 

lagostes e·s vestí de pells de camells. E sanct Johan hac offici de archàngel per ço com 

ell revelava majors coses, axí com aquelles que sguardaven a la nostra redempció, en ço 120 

que dehia: «Veus ací l’anyell de Déu».f E hac offici de àngels quant annuncià menors 

coses que dix, axí com aquells qui s’esguardaven a costumes, en ço que dix: «Feu 

penitència»g e «a negú no façau dan».h En la segona manera, sanct10 [CLXVd] Johan hach 

testimoni dell Fill de Déu, segons que appar en l’Evangeli de sanct11 Matheu, en lo terç 

capítol dient: «Entre los nats de les fembres, no·s leva major de sanct12 Johan Baptista».i 125 

En la terça manera, hac ell13 testimoni de l’Spirit Sanct quant per lo seu pare dix: «Tu, 

infant, propheta seràs appellat de l’altisme».14j Sanct Johan hac testimoni de les 

celestials coses, ço és, dels àngels, segons que·s lig per sanct Luch en lo primer capítol, 

en lo qual loch lo loa l’àngel en moltes maneres, demostrant de quanta dignitat sia 

quant a Déu, com diu: «Serà verament gran davant lo Senyor».k E, de quanta dignitat 130 

sia quant a si mateix, com diu: «No beurà vi ne servosa e serà ple de Spirit Sanct del 

ventre de sa mare».l E, de quanta utilitat serà quant a son proïsme, en ço que diu: 

                                                 
a Sir 4, 1. 
b ‘Estrela del matí’. 
c Jb 38, 32. 
d Mc 6, 18; Mt 14, 4. 
e Jn 3, 31. 
f Jn 1, 29. 
g Mt 3, 2. 
h Lc 3, 14. 
i Mt 11, 11. 
j Lc 1, 76. 
k Lc 1, 15. 
l Lc 1, 15. 
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«Molts fills de Israel convertirà».a Sanct Johan hac testimoni de son pare e dels vehins 

com dehien: «Qui us pensau que aquest infant serà?», etc.b  

Per la quarta cosa, és coneguda la laor de sanct Johan per dons per ço com ell hac 135 

dons en l’estament del ventre e com exí del ventre e en l’entrament del món e en 

l’eximent del món. En lo ventre stant, hac tres maravellosos dons de gràcia. Lo primer 

fonch com fonch sanctificat en lo ventre, d’on fonch sanct abans que nasqués, segons 

que havia dit Hieremies en lo primer capítol: «Abans que yo·t formàs, te coneguí; e, 

abans no isquesses del ventre, te sanctifiquí».c Lo segon fonch per ço com hac gràcia 140 

per la qual prophetizà, axí com, quant en lo ventre de la mare alegrant-se, conegué que 

Déu vench a ell. E sanct Crisòstomus volent mostrar en qual manera fonch més que 

propheta diu que: «De propheta isqué per mèrit de conversació e de fe per ço com 

costuma era que pro[CLXVIa]pheta fos untat». Lavors, com la Verge benaventurada 

saludà Elizabeth, untà Jesuchrist sanct Johan en propheta, segons que diu Crisòstomus 145 

en aquestes paraules: «Per ço Jesuchrist féu saludar a sancta15 Maria Elizabeth, que, per 

lo sermó, exint del ventre de la mare, en lo qual habitava lo Senyor, <e> que per les 

orelles de Elizabeth, entrant, avallàs a sanct Johan per ço que aquí lo untàs en 

propheta». Lo terç fonch per ço com hac gràcia per la qual, per sos mèrits, la mare li 

liurà spirit de prophecia, on diu sanct Crisòstomus, volent demostrar en qual manera 150 

fonch més que propheta, dix: «Quals dels prophetes, com fos propheta, poch fer 

propheta? Helies untà Heliseu en propheta, emperò a ell no donà gràcia de 

prophetizar. Mas aquest, en lo ventre de la mare, crexent per l’entrament divinal, donà 

saviesa a la sua mare e obrí la sua boca en paraula de confessió, axí que no vehia la 

persona de Déu, e conegué la dignitat dient: “D’on m’és açò a mi vengut que la mare 155 

del meu Senyor venga a mi?”».d En l’eximent del ventre, hac tres dons de gràcia per ço 

com lo seu naximent fonch maravellós, sanct e alegre, per què fonch enclòs lo 

defalliment de nostre poder e per ço com fonch sens culpa e com fonch alegre sens plor 

de misèria. Fa hom festa del seu naximent per tres raons: primerament, de la sanctedat 

que hac en lo ventre; enaprés, de la sanctedat que hac en l’offici, car ell vench axí com 160 

lucífer e annuncià primerament lo perdurable goig; per la terça raó, car fonch gran 

alegria en lo seu naximent. E en lo seu anament, car ell hagué la perfectió de tots los 

sancts en ço que fonch propheta e més que propheta, com demostrà lo salvador ab lo 

dit; e fonch apòstol per ço com [CLXVIb] ell fonch tramés per Déu; e fonch màrtyr per ço 

com, per justícia, sofferí mort; e fonch confessor per ço com confessà veritat e no la 165 

negà; e fonch verge, car per la sua virginitat fonch appellat àngel, segons que diu 

Malachies en lo segon capítol, dient: «Veus que yo tramet l’àngel meu», etc.e En 

l’eximent del món, hagué tres maneres de dons per ço com fonch fet màrtyr no vençut 

                                                 
a Lc 1, 16. 
b Lc 1, 66. 
c Jr 1, 5. 
d Lc 1, 43. 
e Ml 3, 1. 
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e, lavors, ell rebé la victòria del martyri; e fonch tramés axí com missatger preciós, car 

ell aportà preciós misteri e preciosa missatgeria en aquells qui staven en lo lim de 170 

infern.a 

Per la sinquena cosa, és coneguda la laor de sanct16 Johan per la sua prehicació, 

en la qual prehicació l’àngel posa IIII coses com diu: «Molts fills de Israel convertirà al 

Senyor».b És notadora cosa que la prehicació de sanct17 Johan fonch en tres maneres en 

ço que ell prehicà ferventment e fermament18 e sàviament. Ferventment prehicà com 175 

dehia: «Los germanaments de les vibres», etc.c La qual fervor fonch inflamada per 

caritat per ço com ell19 era lucerna ardent, per què ell dix en20 persona de Hieremies: 

«Posa la mia boca axí com coltell agut informat per veritat»,d per ço com ell era lucerna 

luent. On se diu per sanct Johan en lo V capítol: «Vós trametés a Johan e ell donà 

testimoni a veritat».e E fonch endreçat per discreció e per sciència, per què a les 180 

companyes e als publicans e als cavallers, segons que cascú havia mester, donà pròpria 

ley. E fonch molt ferm per molt gran fermetat e prehicà fortment, per la qual cosa morí. 

Aquestes IIII coses deu haver amor,21 segons que diu sanct Bernat: «La tua amor 

inflamant caritat e sia informada per veritat e sia regida per sciència22 e fermada per 

[CLXVIc] fermetat», entant que, per la sua prehicació, són molts convertits. Prehicava ell 185 

per paraula contínua e per exemple e per sanctedat de vida. Enaprés, ell prehicava 

sàviament, en la qual saviesa de la sua prehicació se mostrà en tres maneres: 

primerament, en ço que usà de menaçes per ço que spantàs los mals; enaprés, ell féu 

promissions per ço que los bons esforçàs a ben obrar dient: «Féu penitència e 

apparellar-s’à vosaltres lo regne celestial»;f enaprés, prehicà ab temprament per ço que 190 

los mijançers,g a poch a poch, portàs a perfectió, per què a les companyes e als 

publicans e als cavallers ell posava leugeres coses perquè a les majors los portàs. A les 

companyes, per ço que en obra de misericòrdia stiguessen; e als publicans, per ço que 

s’esmenassen e se abstinguessen e que no gustassen les altres coses; e prehicava als 

cavallers per ço que a negú no levassen res e que no fessen a negú calúmnia e que·s 195 

tinguessen per pagats de lurs salaris. 

És notadora cosa que sanct Johan Evangelista morí en aquest dia, mas la Sglésia 

ne fa festa al terç dia de Nadal per ço com, lavors, fonch dedicada la sglésia sua. E 

romàs la festa de Sanct Johan Baptista en son dia e no fonch maravella per ço com 

                                                 
a Falta la tercera manera, la seua eixida gloriosa dels llimbs: «et colitur exitus gloriosus (eius enim exitus de 
omnibus qui ad limbum descenderunt specialiter ab ecclesia sollempnizatur et gloriose colitur)» (LA 81, 
138); és a dir: ‘i tingué l’honor de la seua exida gloriosa (de tots els que descendiren als llimbs, només 
l’Església celebra solemnement i gloriosa la seua eixida)’. 
b Lc 1, 16-17. Falta: «scilicet fructum, ordinem, uirtutem et finem, sicut in littera patet» (LA 81, 140). 
c Mt 23, 33. 
d Is. 49, 2. Es tracta d’Isaïes no de Jeremies. 
e Jn 5, 33. 
f Mt 3, 2. 
g ‘Mediocres’. 
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aquell dia, per goig de la sua nativitat, fonch autenticat.a No és de dir quall d’ells 200 

fonch23 major, la qual cosa és ensenyada per un divinal exemple. Eren dos doctors en 

Theulegia,24 la un havia sanct25 Johan Baptista e l’altre sanct Johan Evangelista, entant 

que sobre la disputació era cascú diligent per ço que trobassen forts autoritats e forts 

raons e per ço que la un pogués sobrar e vénçer l’altre. E, com foren venguts al dia de 

la disputa, cascú dels sancts apparegué a ells dient: «Sàpiau que no[CLXVId]saltres som 205 

bé concorts en lo cel, per què de nosaltres no disputeu en terra». Per què ells, lavors, 

davant lo poble publicaren la visió e beneïren Déu. 

Sanct Pol,26b qui fahia hystòries dels lombarts e diaqua de la Sglésia de Roma e 

canonge27 de Montecassí, axí com una vegada volia consegrar un ciri, les galtes li 

tornaren regulloses e perdé lo parlar. E, com la paraula li fonch restituïda, féu un 210 

hymne a honor de sanct Johan, qui comença «Vt queant lassis28 resonare fibris», etc., en lo 

qual ell li demanà que li retés lo parlar axí com fonch retut a Zacharies. 

En aquest dia, per alguns, tots los ossos de les bèsties mortes, on que sien, són 

applegats e cremats, e fa’s per dues raons, segons que diu en Johan Beleth. La una raó 

és per ço que,29 com longament és axí observat, són algunes bèsties, qui són appellades 215 

dragons, qui volen en l’ayre e naden en aygua e van per terra. E algunes vegades, axí 

com van per l’ayre, són scomoguts a luxúria e, en los rius e en los pous, ells lançaven la 

lur sement, per la qual cosa se’n seguia molt mal any. E en açò se trobà aytal remey: 

que hom cremàs los ossos per ço que aquelles bèsties fugissen per lo fum dels ossos, 

car allò se fahia en algun temps e en algunes partides al dia de huy se serva. L’altra raó 220 

és per presentar la combustió dels ossos de sanct30 Johan, qui foren cremats en la ciutat 

de Sabastenc per aquells qui no eren faels. E portaven falles cremants e fahien fogueres 

per ço com sanct Johan fonch lucerna ardent e luent.  

E la roda de la sperad se gira per ço com, lavors, davalla lo sol en lo seu cercle a 

ssignificar que la fama de sanct Johan, del qui·s pensaven que fos Christ, devalla, 225 

segons que ell ne féu testimoni com dix: «A mi cové [CLXVIIa] minvar e a ell créxer».e E 

açò és significat, segons que diu sanct Agustí, en la nativitat d’ells e en les lurs morts. 

En la nativitat d’ells per ço com,31 entorn la Nativitat de Sanct Johan, començen los dies 

a minvar e, en la Nativitat de Jesuchrist, comencen los dies a créxer; e per la lur mort és 

demostrat per ço que lo cors de Jesuchrist fonch exalçat en la creu e lo cors de sanct32 230 

Johan fonch minvat per lo cap que perdé. 

Recompta sanct Pol monge en33 Hystòria dels lombarts que un hom, prop la sglésia 

de Sanct Johan Baptista, fonch soterrat molt ben vestit34 e un home, per cobdícia, obrí lo 

                                                 
a L’Església dedica dues festes a sant Joan Baptista: la del naixement, que és la de hui, i la de la mort (vid. 
cap. CXXV). 
b Es refereix a l’historiador Pau Diaca (ca. 720-799), monjo de Montecassino. 
c Sebaste, coneguda també com a Samaria, antiga població de Palestina. 
d ‘Esfera’. 
e Jn 3, 30. 
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vas de nit e tragué’n tota la roba, al qual dix sanct Johan: «Com has gosat tocar ço que a 

mi és acomanat? D’aquí avant, no poràs entrar en la mia sglésia». La qual cosa fonch 235 

axí feta e, com ell volia entrar en la sglésia, la gola li strenyia axí com un hom fort la 

strengués, per què soptosament cahia e tornava en arrera, que no y podia entrar. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 sanct: om. I2 

3 sanct: sant I2 
4 per raó de amor: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 honràssem: honorassem I2 

10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct: om. I2 
13 ell: om. I2 
14 altisme: altissime I2 
15 sancta: santa I2 

16 sanct: sant I2 

17 sanct: sant I2 
18 fermament: prehica fermament I2 
19 ell: om. I2 
20 en: es I1 

21 amor: lamor I2 
22 sciència: scia I1 

23 fonch: fonc I2 
24 Theulegia: theologia I2 
25 sanct: sant I2 
26 Sanct Pol: Sant pau I2 

27 canonge: mongo I2 
28 lassis: laxis I1 I2 (lassis LA 81, 170). 
29 que: om. I2 
30 sanct: sant I2 
31 com: cem I1 
32 sanct: sanat I1 

33 en: en una I2 
34 vestit: bestit I1 
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[LXXXIV] DE SANCT JOHAN E SANCT PAUa [CLXVIIb] 

ohan e Pau foren prebosts de na Costança, filla de Costantí1 emperador.b On, com 

algunes gents guerrejassen ab l’emperi de Roma, lo duch de Gàl·lia,c ab gran 

companyia de romans, devia anar contra aquelles gents, per què demanà que li fos 

donada per muller na Constança per lo seu treball. E açò mateix demanaven los 5 

prínceps romans fortment, per la qual cosa era molt trist l’emperador per ço com la sua 

filla era acostada ab sancta Agnés e no volia pendre marit, abans volia star castament e 

sancta. Emperò, la verge sancta consellà a son pare que lo y atorgàs, dién2 que·l 

matrimoni se faria com hauria venjada aquella gent, emperò que ella tingués dues filles 

d’ell per saber lurs costumes e la voluntat del pare fins que fos vengut e que na 10 

Costança li liuràs los seus dos prebosts, sanct Johan e sant Pau,3 la qual cosa plagué a 

tots. Per què lo duch de Gàl·lia, ab molt gran companyia, se n’anà contra aquelles 

gents, qui eren cithycans.d Mas, los enemichs los romperen e·ls enclogueren en una 

ciutat e, lavors, sanct4 Johan e sanct5 Pau digueren-li: «Fes tu vot a Déu del cel e seràs 

vencedor dels enemichs». E, com hac fet lo vot, encontinent li apparegué un jove qui 15 

portava una creu en sos muscles e dix-li: «Pren lo teu coltell e segueix-me». E, com 

l’agué pres, anà per mig de les companyes e vench fins al rey enemich seu. E no s’i 

naffrà ne y morí negun home, mas per sola paor los subjugà ésser tributaris de Roma.  

E, fet açò, féu-se chrestià e tornà-sse’n a Roma e reberen-lo ab gran honor. E dix a 

l’emperador que li perdonàs, que ell en neguna manera no pendria sa filla per ço com 20 

ell proposava de viure castament per honor de Hiesuchrist, la qual cosa plagué 

[CLXVIIc] molt a l’emperador. E les dues filles del duch foren a Déu convertides per na 

Constança. Enaprés, lo duch renuncià al ducat e donà tot quant havia als pobres e serví 

Jesuchrist e a tots los altres servidors de Déu en pobretat. E fahia6 molts miracles, 

entant que sols mirant fahia fugir los dimonis dels cossos de les gents. E, com fonch 25 

mort en Constantí, en Julià Renegate fonch levat emperador e manà-li que sacrificàs als 

déus o que se n’anàs, per ço com no7 gosava matar tan honrat baró. E lo duch anà-sse’n 

en Alexandria, en lo qual loch fonch martyrizat, car los infels li travessaren lo cor, e 

rebé aquí la corona del martyri. 

Enaprés, en8 Julià, per mala cobdícia, ell colorava si mateix per testimoni de 30 

l’Evangeli e, com ell levava les coses als chrestians, ell dehia: «Lo vostre Christ dix en 

l’Evangeli que aquell que no renunciaria a totes les coses que hom posseeix no podia 

                                                 
a Data de celebració: 26 de juny. Sant Joan i sant Pau (segle III-IV) foren oficials de l’emperador Constantí. 

Es representen amb la palma del martiri i amb una espasa i una llança respectivament.  
b Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. La seua filla es deia Constantina, encara que és 

normal que el seu nom es confonguera amb Constança a l’edat mitjana. 
c «Gallicanus» (LA 82, 2), que és el nom del duc romà. 
d ‘Escites’, habitants d’Escítia, regió del nord de la mar Negra. 
e Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. 

J 
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ésser son dexeble».a E, com ell oís dir que sanct Johan e sanct Pau sostenien los pobres 

dels béns de na Constança, manà a ells que deguessen ab ell star, axí com solien star ab 

Constantí. E ells respongueren: «Dementre que nosaltres veem los emperadors servir a 35 

Déu, nosaltres stàvem ab ells, mas, per ço com tu es apartat de Déu servir, nosaltres 

nos som lunyats de tu». E dix en9 Julià: «Yo m’é abstengut en la Sglésia, que só capellà, 

e, si’m volgués, yo fóra vengut al primer grau de la Sglésia, ço és, que fóra papa. Mas, 

com yo pensàs que vana cosa era star ociós, per ço me só donat a cavalleria sacrificant 

als déus, de què he guanyat l’emperi. E vull que vosaltres siau mos servidors e, si no u 40 

voleu fer, mester és que yo faça10 en vosaltres perquè no sia menyspreat». E los sancts 

respongueren:11 «Nosaltres temem Déu més que tu e no pream res tes menaçes». Als 

quals [CLXVIId] respòs en12 Julià: «Si de ací a deu dies no féu a la mia voluntat, ço que 

no voleu fer de grat vos faré fer per força». E los sancts barons se posaren davant ell 

dient: «Fes compte que los X dies sien passats e fes a nosaltres açò que faries lavors». E 45 

en13 Julià los respòs: «Pensau-vos que màrtirs vos fassen los chrestians? E, si a mi no 

voleu consentir, yo us puniré, no axí com a màrtirs, mas axí com a públichs enemichs». 

E, axí, sanct Johan e sanct Pau14 tots los X dies stigueren15 entre almoynes, donant 

tot ço que podien als pobres.16 E, aprés, de part d’en17 Julià, vench a ells en18 Therencià, 

que·ls dix que sacrificassen a les ýdoles, en altra manera que ells peririen. Al qual 50 

respongueren los sancts barons:19 «Si en20 Julià és ton senyor, hajes pau ab ell, car sàpies 

que no sacrificarem sinó a Jesuchrist, senyor e vida nostra». E, lavors, en21 Julià los 

manà degollar amagadament e que fossen soterrats dins en la casa, en un clot, e féu dir 

que exellats los havia. On, encontinent, lo diable entrà en lo cors del fill d’en22 

Therencià e, dins la casa, ell començà a cridar que lo dimoni lo cremava. E, quant en23 55 

Therencià ho véu, dexelà la malesa e batejà’s e scriví la passió dels sancts24 barons e lo 

fill fonch desliurat. 

Recompta sanct25 Gregori en la omelia de l’Evangeli qui comença «Si algú26 vol 

aprés mi venir», etc.:b una fembra, dementre que entrava en la sglésia dels màrtyrs, ella 

véu dos peligrins27 aquí en hàbit de monge e volch-los donar almoyna. Mas, abans 60 

que·ls fos donada, ells li sitigueren28 més prop e li digueren: «Tu nos visites ara e 

nosaltres te visitarem al jorn del judici e dar-t’em tot ço que dar te porem». E, com açò 

hagueren dit, ells se partiren davant ella. 

Sanct29 Ambròs, d’aquests màrtyrs, diu en lo prefaci axí: [CLXVIIIa] «Los 

benaventurats màrtirs sant Johan e sanct30 Pau verdaderament compliren ço que és 65 

cantat per la veu de31 David: “Veus com bo e com algre és habitar frares en un”, etc.32c E 

que33 sien companyons en una ley e que sien ajustats per companyia de fe e per passió 

eguals e per art semblants en un senyor, tostemps gloriosos». 

                                                 
a Vid. Lc 14, 33. 
b Mt 16, 24. 
c Sal 133, 1. 
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1 na Costança, filla de: costança, filla den I2 
2 dién: dient I2 

3 sanct Johan e sant Pau: sant johan e sant pau I2 

4 sanct: sant I2 

5 sanct: sanch I1 

6 fahia: fehia I2 
7 no: ell no I2 
8 en: om. I2 
9 en: om. I2 
10 faça: façe I2 
11 respongueren: respongueren li I2 
12 en: om. I2 
13 en: om. I2 
14 sanct Johan e sanct Pau: sant johan e sant pau I2 
15 los X stigueren: stigueren aquells deu I2 
16 pobres: pobres de jesu crist I2 
17 d’en: de I2 
18 en: om. I2 
19 respongueren los sancts barons: los sants barons respongueren I2 
20 en: om. I2 
21 en: om. I2 
22 d’en: de I2 
23 en: om. I2 
24 sancts: sants I2 
25 sanct: sant I2 
26 algú: algun I2 
27 peligrins: pelegrins I2 
28 stigueren: foren I2 
29 Sanct: Sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 la veu de: la boca del gran propheta I2 
32 etc: etct I1 

33 E que: Sique I2 
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[LXXXV] LA VIDA DE SANCT1 LEÓ PAPAa 

eó papa, segons que·s lig en los Miracles de la benaventurada Verge,2 ell cantava 

missa en la sglésia de Sancta3 Maria Major en lo dia de Pasca e, com ell donàs lo 

cors de Jesuchrist als faels,4 una dona li besà les mans, per la qual cosa ell hagué gran 

tentació5 de la sua carn. Mas, ell se tornà a Déu humilment e, en aquell dia, ell se levà la 5 

mà per la qual havia sostengut lo moviment. Enparés, les gens6 començaren a dir per 

qual raó lo papa no cantava missa axí com solia. Lavors, sanct7 Leó se girà a la 

benaventurada Verge8 e clamà-li mercè, que li ajudàs. E, encontinent, la sancta Verge9 li 

stigué davant e, ab [CLXVIIIb] les sues mans, ella li tornà la mà e manà-li que anàs fer 

sacrifici al seu fill Jhesuchrist. Per què sanct10 Leó comptà al poble ço que esdevengut li 10 

era e mostrà’ls la mà que li era retuda manifestament. 

Sanct11 Leó féu fer aquí concili,b en lo qual ordenà que les vèrgens soles 

envelassen e empaliassen aquell loch. E aquí fonch instituït que la12 Verge Maria fonch 

appellada Mare de Jesuchrist. 

En aquell mateix temps, Àtillac destroí Ytàlia, per què sanct13 Leó stigué en oració 15 

tres dies e tres nits. Enaprés, ell dix als seus faels:14 «Qui·m volrà seguir seguesca’m». 

On, com ell se acostàs a l’exèrcit de n’Àtilla,15 lo qual, com ho sabé, exí-li a la carrera e 

devallà del cavall e lançà’s als seus peus e pregà’l que demanàs tot ço que volia, car 

atorgat li seria. E ell demanà-li que·s partís de Ytàlia e que soltàs los catius, la qual cosa 

Àtilla féu volenterosament. E, com Àtilla fos représ per sos cavallers com s’era lexat 20 

vençre a un prevere, ell los respòs: «Yo he guardats vosaltres e mi: sapiau que yo viu 

en la sua dreta part un molt fort cavaller stant ab la spasa treta que·m dix: “Sàpies que, 

si tu a aquest no obeeixs,16 yo·t mataré ab tots los teus”». 

Com lo benaventurat sanct17 Leó scrigués una letra, que tramés a Fabià, bisbe de 

Constantinoble,d contra Euthícium e Nestori,e <e> posà sobre lo sepulcre de sanct Pere 25 

apòstol la letre e dejunà e, orant, dix: «Qualsevulla cosa que yo he feta en aquesta letra, 

he yo fet com a hom negligent, per què tu, a qui és donada la cura de la Sglésia, la 

corregeix e la esmena». E, aprés LX jorns, stant en oració,18 sanct19 Pere li apparegué 

dient: «Yo la he legida e esmenada». E, com sant Leó pres la letra, ell la trobà per 

l’apòstol corregida. 30 

                                                 
a Data de celebració: 28 de juny a Occident (actualment, 10 de novembre). Sant Lleó I el Gran fou papa del 
440 al 461, condemnà el nestorisme i defensà Roma de la invasió d’Àtila. Es representa amb les insígnies 
papals i l’Evangeli, a vegades amb un drac amansit als peus com a símbol del seu paper en la invasió dels 
huns. 
b Es refereix al Concili de Calcedònia (451). 
c Àtila, rei dels huns del 434 al 453. 
d Flavià, patriarca de Constantinoble del 446 al 449. 
e Eutiques (ca. 378-454), monjo, i Nestori (mort ca. 451), patriarca de Constantinoble, capdavanters del 
monofisisme i nestorianisme respectivament. El monofisisme sostenia la subsistència de la persona de 
Crist en una sola natura, divina; el nestorisme, en canvi, defensava que hi ha dues persones, divina i 
humana. 

L 
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Altra vegada, sanct20 Leó stech en oració dejunant en lo sepulcre de sanct21 Pere, 

pregant-lo que ell li ator[CLXVIIIc]gàs perdó de sos peccats, al qual sanct Pere 

apparegué dient: «Yo he pregat Déu per tu e t’à perdonats tots los teus peccats». 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
2 benaventurada Verge: sacratissima verge maria mare del redemptor nostre jesus I2 

3 Sancta: santa I2 
4 faels: fels chrestians I2 
5 tentació: temptacio I2 
6 gens: gents I2 
7 sanct: lo benauenturat sanct I2 
8 benaventurada Verge: sacratissima verge maria mare de misericordia I2 
9 sancta Verge: la piadosa e humil verge maria I2 
10 sanct: sant I2 
11 Sanct: Sant I2 
12 la: la immaculada I2 
13 sanct: sant I2 
14 faels: fels I2 
15 n’Àtilla: atilla I2 
16 obeeixs: obeix I2 
17 sanct: sant I2 
18 stant en oració: om. I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 

21 sanct: sant I2 
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[LXXXVI] DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT PERE APÒSTOLa 

Pere hac tres noms, car ell fonch appellat Simon Bariona: Simon vol dir ‘obedient’ e 

‘posant tristesa’; Bariona vol dir ‘fill de coloma’: bar, en lenguatge de Síria, vol dir ‘fill’, 

jona, en ebraich, vol dir ‘coloma’. Fonch ell obedient com Jesucrist lo cridà, que, 

encontinent, vench a ell, e posà la sua tristesa com negà Jhesuchrist e exí defora plorant 5 

amargosament. Fonch fill de coloma per ço com ell servia a Déu humilment. Fonch1 ell 

appellat Cephas, qui vol dir ‘cap’ o ‘pedra’ o ‘flastomat per boca’. Fonch appellat cap per 

raó de principat o pedra per raó de fermetat; fonch2 ell flastomat per boca per raó de 

fermetat que hagué en la sua prehicació. E fonch3 appellat Pedra,b qui vol aytant dir 

com ‘conexent’ o ‘descalçant’, car ell conech4 la divinitat de Jesuchrist com dix: «Tu est 10 

Christ, Fill de Déu viu»;c e los seus peus se descalçà dels seus desigs e de tota obra 

mortal e terrenal com dix: «Veus que noslaltres desemparam5 totes coses e havem-te 

seguit».d Aquest nom Pere li posà primerament Jesuchrist6 com li dix: «Tu seràs 

appellat Cephas»,e qui vol dir7 Pere; enaprés, fonch appellat Simon;f la terça vegada lo 

appellà pedra dient: «Yo·t dich que tu est Pere e sobre aquesta pedra edificaré yo la mia 15 

Sglésia».g Lo seu martyri scriví Marcell papa e Egisipus e en Leó papa. 

LA VIDA DE SANCT8 PERE APÒSTOL [CLXVIIIc] 

ere apòstol fonch,9 entre los altres apòstols, de major voluntat, car ell volgué saber 

la tració feta a Jesuchrist per ço com, si ell ho sabés, segons que diu sanct Agustí,10 

tot lo specejara ab les dents. Per què Jesuchrist11 no lo y volgué nomenar, car, segons 20 

que diu Crisòstomus, si ell lo nomenàs, encontinent se levara e l’specejara. 

Sant Pere anà a Jesucrist sobre la mar e fonch per ell elegit en la transfiguració de 

Jhesuchrist e en lo resuscitament de la donzella e trobà lo tribut en lo ventre del peix e 

rebé les claus del regne del cel de Jesuchrist e d’ell rebé que pasqués les sues ovelles e 

convertí una vegada per sa prehicació III12 mília hòmens e prophetizà la mort de 25 

Ananiesh e de Saphira e sanà Eneas, que era contret, e batejà en13 Cornelii e resuscità na 

Tabita14 e, ab hombra15 del seu cors, sanà molts hòmens de moltes malalties e fonch per 

Herodes encarcerat, mas per l’àngel fonch desliurat. 

                                                 
a Data de celebració: 29 de juny. Sant Pere (segle I) fou el cap dels apòstols, martiritzat a Roma cap al 65. Es 
representa d’edat madura o vell, amb barba redona i calba, vesteix túnica i mantell i du en les mans unes 
claus; a vegades, també pot anar amb les insígnies pontifícies. 
b El text llatí diu Petrus, per tant, hauria d’haver-se traduït per Pere no per pedra. 
c Mt 16, 16. 
d Mt 19, 27. 
e Jn 1, 42. 
f Es refereix al fet que reb el nom de Simon en l’Evangeli: Mc 3, 16. 
g Mt 16, 18. 
h Ananies, summe sacerdot jueu, pels anys 47-59. 
i Centurió romà considerat el primer pagà convertit. 

P 



 496

Quins menjars ell menjava ne què vestia? Ell ho recompta en lo libre de sanct16 

Climent dient: «Yo menjava pa ab olives tan solament e, atard, ab cols. Los 30 

ve[CLXIXa]stirs són aquests que tu veus: la gonella e lo manto, e res no vull alre». Diu-se 

que tot dia portava lo seu suari en lo si, ab lo qual se torcava les sues làgremes quant 

plorava com li recordava de Jesuchrist, per la gran amor que li portava, e, com se 

recordava la culpa de la negació, abundants làgremes lançava. E, per ço, per costuma 

de plorar paria que tota la cara tingués cremada per les làgremes, axí com diu sanct17 35 

Climent. E,18 axí mateix, diu que, de nits, com oïa lo gall cantar, se levava a fer oració e, 

lavors, fortment plorava. Encara recompta sanct19 Climent, segons que trobam en les 

Hystòries ecclesiàstiques, que, com la muller de sanct20 Pere fos portada a la passió, sanct 

Pere se alegrà molt, per què ell la cridà per son propi nom e, aprés, la cridà: «O, muller, 

hajes memòria del Senyor!». 40 

Una vegada, axí com sanct Pere trametia dos dexebles seus, quant hagueren anat 

XX jornades, la un se morí e l’altre tornà a sanct21 Pere e comptà-li tot ço que li era 

esdevengut. És dit que sanct22 Marçal fonch aquell qui tornà e lo mort fonch sanct23 

Front. E, lavors, sanct24 Pere li liurà dient: «Vet lo bastó e torna a ton companyó e 

posa’l-li damunt». E, com ho hach25 fet, aquell, qui XL jorns havia que era mort, 45 

encontinent tornà viu. 

Era en aquell temps en Jerusalem un encantador26 qui havia nom Simon Magus, 

qui dehia que ell era la primera virtut e aquells qui en ell creurien durarien tostemps e 

dehia que neguna cosa no li era impossible. E dix una vegada: «Yo seré adorat axí com 

a déu e manifestament seré adorat per divinals honors e tot ço que yo volré poré fer, 50 

car una vegada que la mia mare Rachel manà a mi que anàs al camp per ço que segàs e, 

com yo viu la fals davant mi, yo li maní que segàs e segà lo doble més que los altres». 

[CLXIXb] Enaprés, dix que ell era la primera paraula de Déu e que era molt bell e 

resplandent e poderós e que en ell eren totes les coses de Déu. E fahia27 ell moure les28 

serpents fetes d’aram e fahia cantar los ocells. 55 

E, com aquest volgués disputar ab sanct Pere e volgués mostrar que era déu, un 

dia ordenat entre ells, vench sanct Pere al loch de la disputació e dix a les gents: «Pau 

sia ab vosaltres, frares, qui amau veritat». Al qual respòs en29 Simon: «Nosaltres no 

havem ops la tua pau, car, si pau e concòrdia era, en trobar veritat res no·ns profitaria, 

car han entre ells pau los ladres. Per què no vulles appellar pau, mas baralla, car entre 60 

dos hòmens és pau com la un és sobrat». E sanct30 Pere dix-li: «Per què tems tu oir pau 

e ames guerra e iniquitat? Car là on ha pau no s’i multipliquen peccats, axí que pau és31 

concòrdia e amor e veritat». E en32 Simon dix: «No dius res, car yo·t mostraré que yo só 

veritat e carrera de divinitat e per ço que encontinent adores a mi com me veuràs 

pujar33 al cel, car lo meu poder és aytal que puch fer novells arbres e, de pedres, pa34 e 65 

puch star al foch sens tot mal e puch fer e dir tot ço que·m vull». E contra aquest 

disputà sanct35 Pere e manifestà-li tots los seus malificis. E, lavors, com en36 Simon véu 

que no podia a sanct Pere contrastar, ell lançà tots los seus libres de l’art d’encantament 
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per ço que no fos descubert de son saber e anà-sse’n a Roma per ço que aquí fos tengut 

per déu.  70 

E, com sanct Pere ho sabé, encontinent lo seguí e anà-sse’n a37 Roma. On, com en 

lo quart any de Claudi, l’emperador,a sanct Pere vengués a Roma e aquí stigué XXV 

anys e ajustà a si dos bisbes, sanct Lin e sant38 Clet,b per ajudadors, la un dins lo mur de 

la vila e l’altre defora. E, prehicant, convertí molta gent a Déu e molts [CLXIXc] malalts 

hi sanà. E, en la sua prehicació, loava molt castedat, per què convertí prehicant IIII39 75 

males dones de Agrippa pretor, axí que no volgueren més peccar ab ell, per què lo 

pretor tractà com poria fer mal a sanct40 Pere. Aprés, Hiesuchrist apparegué a sanct41 

Pere dient: «Simon e Neróc pensen contra tu, mas no hajes paor, car yo só ab tu e dar-

t’é lo meu servent per companyó, qui entrarà demà a Roma». E, axí, sabent sanct42 Pere 

que prest seria lo deposament del seu tabernacle, en lo convent dels frares posat, ell 80 

pres la mà de sanct43 Climentd e ordenà’l per força que segués en la cadira en loch d’ell. 

Aprés açò, sanct44 Pau, axí com Déu havia dit, entrà en Roma e començà a prehicar la fe 

de Jhesuchrist ab sanct45 Pere. 

Era tan amat en46 Simon per en47 Neró emperador que ell se pensava que fos 

guarda d’ell e de tota la ciutat. On un dia, axí com diu Leó papa, dementre que ell stava 85 

davant en48 Neró, la sua cara se mudà soptosament, axí que li semblava que fos vell, 

adés jove.49 E, com en50 Neró ho véu, pensàs que fos ver fill de déu, per què en51 Simon 

encantador dix a Neró: «O, emperador! Per ço que tu52 sàpies que yo sia53 ver fill de 

déu, mana que yo sia degollat e, en lo terç dia, yo resuscitaré». E, axí com cuydaren 

degollar a ell, degollaren un moltó, per què en Simon,54 per son encantament, scapà a 90 

mort sens tot mal e amagà si mateix per ço que no·l trobassen de tres dies. E, en lo55 

tercer dia, ell se mostrà a Neró dient: «Fes la mia sanch escampar d’aquell loch on me 

fist degollar: vet que yo só resuscitat en lo terç dia». E l’emperador, maravellat, lavors 

cregué que era fill de déu. E algunes vegades, axí com en56 Simon stava en la cambra ab 

en57 Neró, ell fahia58 parlar un diable defora al poble, per què los romans l’avien en 95 

[CLXIXd] tan gran honor59 que una ymage feren fer e scriviren-hi tal títol damunt: «En60 

Simon, déu sanct».61 

Enaprés, sanct Pere e sanct Pau62 vengueren davant en63 Neró e comptaren-li tots 

los malificis d’en64 Simon. E dix sanct65 Pere que, axí com en Jesuchrist eren dues 

substàncies, de home e de Déu, axí són II66 substàncies en aquest encantador, ço és: de 100 

home e de diable. Per què dix en67 Simon: «Perquè yo no sostenga68 longament aquest 

meu69 enemich, yo manaré als àngels meus que·m vengen d’aquest home». E sanct Pere 

respòs: «Yo no tem los teus àngels, mas ells temen a mi». Per què dix en Neró a sanct70 

                                                 
a Claudi, emperador romà del 41 al 54. 
b Lli, papa del 67 al 76, i Clet, papa del 76 al 88, foren els succcessors de sant Pere com a caps de l’Església. 
c Neró, emperador de Roma del 54 al 68. 
d Climent de Roma. La llista de successió episcopal feta per Ireneu cap al 180 el presenta com a bisbe de 
Roma, en una època en què la jerarquia romana no estava encara consolidada. Tradicionalment, es 
considera que fou papa del 89 al 97. 
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Pere: «No tems tu en71 Simon, qui afferma la sua deïtat per72 coses visibles?». E sanct73 

Pere respòs: «Si en ell és deïtat, diga que pens yo ara en mon cor e en ma cogitació, la 105 

qual yo diré primer a les tues orelles perquè ell no puga mentir». Per què Neró dix: 

«Vine ací e digues-me què penses». E sanct74 Pere anà a ell e dix-li en secret: «Ara 

hagués yo pa de ordi». E, tantost, lo tingué en les sues mans e beneí’l e amagà’l en la 

sua manega. E sanct75 Pere dix: «Ara diga en76 Simon què m’é yo pensat ne què he fet 

ne dit».77 E en78 Simon respòs: «Mas digues tu yo què en79 pens». E sanct80 Pere respòs: 110 

«Yo·t mostraré e provaré que ço que pensa en81 Simon yo faré». E, lavors, en82 Simon 

dix: «Veniu cans e devorau-lo». E, soptosament, grans cans vengueren aquí prop sanct 

Pere, mas sanct Pere,83 encontinent, los mostrà lo pa beneÿt e, tantost, fugiren. E, lavors, 

dix sanct84 Pere: «Veus que yo he mostrat en85 Simon què pensava en fets e en paraules, 

car ell dix que faria venir los seus àngels e ha fets venir cans per ço que ensenyàs quins 115 

àngels són los seus». Per què en86 Simon dix: «Ojes, Pere e Pau, yo ara no us puch res 

fer, mas87 vendrem allà on nos convendrà a jutjar [CLXXa] contra vosaltres, mas ara vos 

perdó’n».88 

Lavors, en89 Simon se gabà que ell poria morts resuscitar. E sdevench-se que un 

jove morí e appellaren en90 Simon e sanct91 Pere dient que qui no poria resuscitar lo 120 

mort que murís.92 E, com Simon fahia sos encantaments sobre lo mort, tots veren que lo 

mort mogué lo cap, segons que·ls era vejares, e volgueren alapidar93 sanct Pere. E 

sanct94 Pere dix: «Si viu és, faça’l levar e parlar, en altra manera lo diable és qui li fa 

moure lo cap». E sanct95 Pere, stant de luny, Déu pregant,96 dix alta97 veu: «Leva sus, 

jove,98 en lo nom de Jesuchrist!». E, tantost, lo jove se levà viu e anà. E, axí com lo poble 125 

volgué en99 Simon alapidar, sanct100 Pere dix: «No façau, car prou ha de pena com se 

veu vençut en sos encantaments. Nostre mestre nos ensenyà que retam bé per mal». E 

en101 Simon dix: «Sàpies tu, Pere, e tu, Pau, que de vosaltres esdevendrà ço que de mi 

desijau, car desijau que yo sia martyrizat». E ells digueren: «A nosaltres venga102 ço que 

per tu desijam e tu no hajes negun temps bé de tot quant dius e tot ço que dius103 és 130 

mentida». 

E en104 Simon anà a casa d’en Marcell, dexeble de sanct105 Pere, e ligà un gran ca a 

la porta d’ell e dix entre si mateix: «Ara veurem si en106 Pere, que107 solia a tu venir, si 

porà entrar». Enaprés, vench sanct108 Pere e senyà’s e desligà109 lo ca, qui era a tothom 

manso e encalçava en110 Simon tant fort que·l lançà en terra e volch-lo111 offegar. E 135 

sanct112 Pere vadà113 al ca que no li fes mal e, axí, fonch segur, emperò esquinsà-li tota la 

roba en tal manera que en Simon romàs tot nuu. E lo poble ab lo ca encalçaren-lo a 

manera de lop e lançaren-lo defora de la ciutat. 

Enaprés, en114 Simon tornà e fonch115 rebut en gran amistat ab en116 Neró, per què 

en117 Simó dix al poble que ell era molt [CLXXb] avilat per los galileos,118 per què la 140 

ciutat, que ell mantenia, desempararia e assinà’ls119 dia que se’n pujaria en lo cel, dient 

que no volia més star en la120 terra. E, en lo dia assignat, ell se’n muntà en una torra 

molt alta e, d’aquí, ell se lançà e començà a volar. Per què dix sanct Pau a sanct Pere:121 
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«De mi és orar e a tu és manar». On dix a ells en122 Neró: «Aquest hom és verdader e 

vosaltres sou enganadors». E sanct123 Pere dix: «O, Pau, leva lo cap e mira!». E, com ell 145 

alçàs lo cap, ell véu en124 Simon levat en l’ayre, qui volava, e dix a sanct125 Pere: «Acaba 

ço126 que has començat, vet que ja·ns appella nostre Senyor». E, lavors, sanct Pere dix: 

«Conjur-vos, diables qui portau en127 Simon per l’ayre, per Jesuchrist que no·l porteu e 

que·l lexeu caure». E, encontinent, ell caygué e trencà’s tot e morí.  

E, com en128 Neró entés açò, ell fonch molt dolent, per què dix als apòstols: «Molt 150 

me haveu fet irat, per què yo us faré matar». E, de continent, ell los liurà en mans 

d’en129 Paulí, qui era molt noble baró, e en130 Paulí liurà’ls a Mamertí, qui tenia en 

guarda en Procesi e en Martiniani,131a molt nobles cavallers, los quals convertí sanct132 

Pere a la fe de Jhesuchrist, per què losb obriren lo carçre e·ls jaquiren anar a lur 

voluntat. Per la qual cosa en133 Paulí, aprés la passió dels apòstols, ell constrengué sanct 155 

Processi e en134 Martiniani per ço com sabé que eren chrestians, per què·ls féu scapsar. 

E los frares pregaren a sanct135 Pere que se n’anàs e, axí com ell fonch136 vengut al 

loch qui és appellat Sancta137 Maria,c ell véu Jesuchrist qui venia envers ell, per què li 

dix: «Senyor, on vas?». E ell respòs: «Yo vaig a Roma altra vegada ésser crucificat». E 

sanct Pere dix: «Senyor, altra vegada seràs crucificat?». E lo Senyor dix: «Hoc». E 160 

sanct138 Pere dix: «Yo, Senyor, me’n tornaré perquè ab tu sia crucificat». E, [CLXXc] açò 

dit, lo Senyor, veent-ho sanct139 Pere e plorant, al cel se’n pujà e, quant ell ho entés de la 

sua passió, ell se’n tornà. 

E, com ell ho recomptàs als frares, los missatgers d’en140 Neró lo prengueren e 

fonch liurat al pretor, qui era nomenat Agrippa, e la sua cara fonch feta resplandent axí 165 

com lo sol, segons que diu Linus. E dix-li Agrippa: «No est tu aquell qui dónes glòria a 

les gents e les dones fahies141 departir de lur enteniment?». E l’apòstol, increpant, dix-li 

que ell se gloriejava en la creu de Jesuchrist. Lavors, fonch142 portat sanct143 Pere a 

crucificar e manà que sanct144 Pau fos scapsat. D’aquesta sentència que contra ells fonch 

donada, diu sanct Dyonís en una letra a Thimoteu, de la mort de sanct145 Pau dient: «O, 170 

frare de mi, Thimotheu, si tu veesses lo lur turment, tu defalliries per gran tristor e per 

gran dolor. Qui fóra que no ploràs qui ves sanct146 Pere crucificar e sanct147 Pau 

degollar? E ves los148 jueus e los gentils, qui·ls ferien en lurs cares. E, com fonch vengut 

lo temps de la lur passió, ells foren departits, per què fonch149 fet gran dolor per los 

frares. Lavors, dix sanct Pau a sanct Pere: “Pau sia ab tu, fundament de les sglésies e 175 

pastor de les ovelles e dels anyells de Jesuchrist”. E sanct Pere dix a sanct Pau:150 “Ves 

en pau, prehicador dels bons, mijancer e duch de151 salut dels justs”. E, com los 

departiren la un de l’altre, yo seguí mon maestre,152 car no·ls martyrizaven en un 

mateix carçre. E, quant sanct153 Pere vench a la creu, ell dix: “Com lo Senyor meu avallà 

                                                 
a Guardes a les ordres de Mamertí («Deditque eos in manibus Paulini uiri clarissimi et Paulinus tradidit 
eos in custodia Mamertini sub cura militum Processi et Martiniani», LA 84, 150) 
b Es refereix a sant Pere i a sant Pau. 
c Es refereix a l’església de Santa Maria in Palmis, a la via Àpia. 
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del cel en la terra, fonch levat en la dreta creu, mas de mi, que m’à levat de la terra al 180 

cel, en la creu tendré lo meu cap en terra e los peus al cel dreçaré. E, com yo no sia 

digne que axí sia posat en la creu com lo meu Senyor, meteu-me lo cap avall e los peus 

amunt”». 

E, lavors, lo poble irat vengueren [CLXXd] a Neró e al pretor e volgueren-los 

matar e l’apòstol desliurar, mas ell los pregà que no li empatxassen lo martyri. 185 

Encontinent,154 Jhesuchrist li apparegué ab molts àngels ab corones de flors de roses e 

de liris. E aquells qui aquí eren veren los àngels e sanct155 Pere stant ab ells, qui pres un 

libre de la mà de Jesuchrist, e oïren les paraules que sanct156 Pere legia. E, lavors, sanct 

Pere en la creu començà a dir: «Yo desige, Senyor, que·t resemblàs, mas no volguí 

dretament ésser posat157 en la creu ne crucificat. Tu, Senyor, fuist tostemps dret e 190 

exalçat en alt, mas nosaltres resemblam lo primer home, qui lançà lo seu cap en terra, 

lo qual cahiment d’ell158 significa la manera de la generació humanal, car axí naxem159 

en terra inclinats e al revés girats, per què és mudada la condició per ço que lo món se 

pens que sia dret ço que manifestament és tort. Tu, Senyor, es a mi totes coses axí com 

est e tu es a mi tot e neguna altra cosa no és a mi sinó tu sols. Gràcies fas a tu e al teu 195 

sperit, per lo qual yo visch e entench, per lo qual te prech». E, com sanct160 Pere véu 

que·ls faels161 veren la sua glòria, gràcies fent e comanant a Déu los faels,162 ell comanà a 

Déu l’esperit. E, lavors, sanct Marcell e Apuleus, qui eren germans e dexebles de 

sanct163 Pere, levaren-lo de la creu e meteren-lo ab molts bons ungüents bé164 odorants 

e·l soterraren. 200 

En aquell dia, sanct Pere e sanct Pau165 apparegueren a sanct166 Dyonís, segons 

que ell recompta en la sua letra en aquestes paraules: «Entén lo miracle, frare de mi, 

Thimoteu, de l’ajustament d’ells, car sapiau167 que yo fuy present en lo temps de lur 

partiment. Mas, aprés la mort168 d’ells, yo viu entrar per la porta de la ciutat abdosos, 

mà per mà, vestits de lum e ornats ab corones de claredat e de lum ornats». 205 

Enaprés, Neró no stigué sens pena, car per aquell mal e d’altres que havia169 fets 

ell se matà ab [CLXXIa] les sues mans, de què recomptarem ací alguna cosa breument. 

Axí com Sèneca, son maestre,170 devia rebre guardó del seu treball, en Neró li 

demanà171 que elegís en qual ram d’arbre volia ésser penjat, dient que aytal172 guardó 

rebria de son treball. Per què en Sèneca dix com havia ell merescuda mort e en173 Neró 210 

esbrandí la sua spasa sobre lo seu cap e en174 Sèneca fugí al colp, dient: «Yo só home e, 

per ço, yo he temor de mort e, per força, muyr».175 Per què en176 Neró dix: «Encara·t tem 

yo, axí com feya com era infant, e tu vivint yo no poré viure en pau». E Sèneca li dix: 

«Si·m cové a morir, atorgam que yo177 puga elegir a qual mort morré». E en178 Neró li 

dix: «Elegeix prest e no perlonchs».179 Per què en180 Sèneca dins en181 un bany se féu 215 

sagnar de abdosos los braços e, axí perdent la182 sanch, tantost morí. Lig-se en una 

prophecia que per açò hac183 nom Sèneca, per ço que ell mateix se matà ab les sues 
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mans.184a Diu-se que en185 Sèneca hagué dos germans: la un hac186 nom en187 Juli Gal·li, 

qui fort home fonch, qui·s matà ab sua mà pròpria; e l’altre fonch en188 Mela, pare d’en 

Lucà poeta,b lo qual morí quant en189 Neró li féu trencar les venes.  220 

Enaprés, en190 Neró matà la sua mare per ço que ves en qual manera havia estat 

en lo ventre. E los metges lo’n represengueren molt a ell dient que ell procurava la sua 

perdició, car drets ho veden e natura ho nega que fill mate la mare, que ab tan gran 

dolor ha son fill infantat e nudrit ab grans treballs. Als quals respòs en191 Neró dient: 

«Féu que yo sia prenys de un infant e, com lo infantaré, sabré quines dolors sofferí192 la 225 

mia mare per mi». Aprés, ell anant per la ciutat, oí una dona que infantava cridant e 

ells digueren-li: «No és possible ço que és contra natura ne és sabedor ço que és contra 

raó». E en193 [CLXXIb] Neró dix: «Si no·m feu emprenyar de un infant, yo us faré morir a 

mala mort». Per què aquells, lavors, li donaren en manera de medicina una granota a 

beure e, ab abeuratges, ells194 la li feren viure en lo ventre e lo ventre inflà-li entant 230 

que·s pensà que fos prenys de infant. E usava tots dies d’aquelles coses que los metges 

conexien que fossen convinents que la granota fos nudrida, dient a ell que per lo que 

havia concebut tal coses li eren necessàries. Aprés, ell fonch treballat per gran195 dolor 

e196 dix als metges: «Cuytau-me lo temps de infantar per ço com sostench gran197 

treball, que a penes puch alendar». Lavors, li donaren un abeuratge que li féu lançar la 235 

granota tota sullada de198 sanch. E, com en199 Neró véu lo seu part, ell lo avorrí molt e 

maravellà’s com aytal200 cosa havia concebuda. E los metges digueren-li que per ço 

l’avia haguda aytal com no havia sperat lo temps201 de infantar. E, aprés, ell los dix:202 

«Fonch may aytal part de fembra com aquest és?».203 Digueren204 que no: «Com les 

fembres porten lo infant nou mesos e tu no l’has portat sinó tres mesos». E manà que205 240 

la tancassen davall una pedra e que la nodrissen aquí. 

Enaprés, li membrà206 com gran era lo foch qui cremà la ciutat de Troya, per què 

féu cremar Roma per VII dies e per VII nits ell stant alt en una torra.207 E, com véu lo 

foch tan bell e tan clar, fonch208 molt alegre per la bellesa del foch e, ab inflat hàbit, ell 

cantava na Helianda.c E, segons que·s lig en una corònica,209 ell pescava ab filats210 de or 245 

e entenia molt en cantars, axí que aquells qui tocaven les arpes sobrava.  

Mas los romans no volgueren sofferir la sua follia e vengueren contra ell e 

encal[CLXXIc]çaren-lo tant que·l lançaren fora de la ciutat. E, com véu que no podia 

scapar, ell aguà un fust ab les dents211 e mes-lo’s212 per lo ventre e en aytal mort ell 

morí213 e, aprés, lo devoraren lops, segons que·s lig. E, com foren tornats, trobaren la 250 

granota dins la pedra e lançaren-la fora de la ciutat. Enaprés, aquella part de la ciutat a 

                                                 
a «Et sic quodam presagio Seneca nomen habuit, quasi se necans, quia quodammodo licet coactus manu 
propria se necauit» (LA 84, 221), és a dir, Sèneca prové de se necans, ‘matar a si mateix’. 
b Marc Anneu Lucà (39-65), fill de Marc Anneu Mela, germà de Sèneca, poeta romà autor de la Farsàlia. 
c Error de comprensió: es refereix a la Ilíada («Iliadem decantabat», LA 84, 245). 
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on havia stat la granota amagada fonch214 appellada Laterana, que vol aytant dir com 

‘granota’.a 

En lo temps de sanct Corneli papa,215b los grechs furtaren los cossos dels apòstols 

e·ls se’n portaven, mas los diables qui staven en les ýdoles, forçats per lo divinal poder, 255 

cridaven dient: «O, barons romans, correu que los déus vostres se’n porten!». Per la 

qual cosa los faels ho enteneren216 per los apòstols e los gentils de lurs déus, per què 

gran multitut de faels chrestians los seguiren. E los grechs, spantats, lançaren les caxes 

en què portaven los apòstols en un pou e los faels217 los ne tragueren. Mas, com ells 

duptassen quals ossos eren218 de sanct219 Pere e quals de sanct Pau, e stant220 en oració e 260 

dejunant, una veu los dix: «Los majors són del prehicador e los menors són del 

pescador». E, axí, ells departiren los ossos e·ls posaren en les sglésies que feren a honor 

d’ells. Altres dien que sanct221 Silvestre papa,c com volgué lurs sglésies consegrar,222 

que ab unes balances volgué pesar tots los ossos e per eguals parts ell los col·locà en 

lurs sglésies molt honradament. 265 

És duptat per alguns ells si moriren abdosos en un dia ensemps, on digueren223 

alguns que abdosos moriren224 en un dia, la un en lo començament de l’any e l’altre a225 

la fi de l’any.d Mas sanct Hierònim e tots los sancts226 qui de açò tractaren se acorden 

tots que en un dia e en un any sofferiren passió [CLXXId] per ço que abdosos egualment 

anassen a Déu e moriren en la ciutat de Roma. E diu un vers que «per la spasa és 270 

coronat sanct227 Pau e sanct Pere per la creu en la ciutat de Roma per en228 Neró 

emperador». 

                                                 
1 Fonch: Fonc I2 
2 fonch: Fonc I2 
3 fonch: fonc I2 
4 conech: conegue I2 
5 desemparam: desemparem I2 
6 Jesuchrist: lo redemptor nostre jesu christ I2 
7 dir: dir tant com I2 
8 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
9 fonch: fonc I2 

10 Agustí: augusti I2 
11 Jesuchrist: om. I2 
12 III: tres I2 
13 en: om. I2 
14 Tabita: tabira I1 I2 (Tabitam LA 84, 22; vid. Ac 9, 36) 
15 hombra: vmbra I2  
16 sanct: sant I2 

17 sanct: sant I2 
18 E: om. I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 

                                                 
a «Lateranensis a latente rana nomen accepit» (LA 84, 251) 
b Corneli, papa del 251 al 253. 
c Silvestre I, papa del 314 al 335. 
d ‘Amb un any de diferència’. 
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21 sanct: sant I2 

22 sanct: sant I2 
23 sanct: sant I2 
24 sanct: sant I2 

25 hach: hague I2 
26 en Jerusalem un encantador: un encantador en hierusalem I2 
27 fahia: fehia I2 
28 les: los I2 
29 en: om. I2 
30 sanct: sant I2 
31 és: e I2 
32 en: om. I2 
33 pujar: muntar I2 
34 pa: fer pa I2 
35 sanct: sant I2 
36 en: om. I2 
37 a: en I2 
38 sanct Lin e sant: sant Lino e sanct I2 
39 IIII: quatre I2 

40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 

43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 

45 sanct: sant I2 
46 en: om. I2 
47 en: om. I2 
48 en: om. I2 
49 adés jove: e ades li semblaua jove I2 
50 en: om. I2 
51 en: om. I2 
52 tu: om. I2 
53 yo sia: so I2 
54 en Simon: om. I2 
55 en lo: al I2 
56 en: om. I2 
57 en: om. I2 
58 fahia: fehia I2 
59 honor: reverencia I2 
60 En: om. I2 
61 sanct: sant I2 
62 sanct Pere e sanct Pau: sanc pere e sanct pau I1 sant pere e sant pau I2 
63 en: om. I2 
64 d’en: de I2 
65 sanct: sant I2 
66 II: dues I2 
67 en: om. I2 
68 sostenga: stenga I1 (Ne diutius hunc patiar inimicum LA 84, 84) 
69 meu: mon I2 

70 Per què dix en Neró a sanct: E nero dix a sant I2 
71 en: a I2 
72 per: ab I2 
73 sanct: sant I2 
74 sanct: sant I2 
75 sanct: sant I2 
76 en: om. I2 
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77 ne què he fet ne dit: om. I2 
78 en: om. I2 
79 en: om. I2 
80 sanct: sant I2 
81 en: om. I2 
82 en: om. I2 
83 sanct Pere: sanct Pete I1 sant pere I2 
84 sanct: sant I2 
85 en: a I2 
86 en: om. I2 
87 mas: empero I2 
88 perdón: perdo I2 
89 en: om. I2 

90 en: om. I2 
91 sanct: sant I2 
92 murís: moris I2 
93 alapidar: lapidar I2 
94 sanct: sant I2 
95 sanct: sant I2 
96 Déu pregant: om. I2 
97 alta: a alta I2 
98 jove: en jove I2 
99 en: om. I2 
100 sanct: sant I2 
101 en: om. I2 
102 venga: vengue I2 
103 tot quant dius e tot ço que dius: ço que dius car tot I2 
104 en: om. I2 
105 sanct: sant I2 
106 en: om. I2 
107 que: qui I2 
108 sanct: sant I2 
109 desligà: ssdiga I1 

110 en: om. I2 
111 volch-lo: volial I2 
112 sanct: sant I2 
113 vadà: veda I2 
114 en: om. I2 
115 fonch: fonc I2 
116 en: om. I2 
117 en: om. I2 
118 galileos: galileus I2 
119 assinà’ls: assignals I2 
120 més estar en la: pus estar en I2 
121 sanct Pau a sanct Pere: sant pau a sant pere I2 
122 en: om. I2 
123 sanct: sant I2 
124 en: om. I2 
125 sanct: sant I2 
126 ço: aço I2 
127 en: om. I2 
128 en: om. I2 

129 d’en: de I2 
130 en: om. I2 
131 en Procesi e en Martiniani: processi e martiniani I2 
132 sanct: sant I2 
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133 en: om. I2 
134 en: om. I2 
135 sanct: sant I2 

136 fonch: fonc I2 
137 Sancta: santa I2  
138 sanct: sant I2 
139 sanct: sant I2 
140 d’en: de I2 
141 fahies: fehies I2 
142 fonch: fonc I2 
143 sanct: sant I2 
144 sanct: sant I2 
145 sanct: sant I2 
146 sanct: sant I2 
147 sanct: sant I2 
148 los: om. I2 
149 fonch: fonc I2 
150 sanct Pere dix a sanct Pau: sant pere dix a sant pau I2 
151 duch de: om. I2 
152 maestre: mestre I2 
153 sanct: sant I2 
154 Encontinent: E en continent I2 
155 sanct: sant I2 
156 sanct: sant I2 
157 no volguí dretament ésser posat: yo no volgui esser dretament posat I2 
158 d’ell: de si I2 
159 naxem: naxen I1 (Sic enim nascimur ut proni in terram LA 84, 195) 
160 sanct: sant I2 

161 faels: fels I2 
162 faels: fels I2 
163 sanct: sant I2 
164 bé: ben I2 
165 sanct Pere e sanct Pau: sant pere e sant pau I2 
166 sanct: sant I2 
167 sapiau: sapies I2 
168 mort: mor I1 

169 havia: ell hauia I2 
170 maestre: mestre I2 
171 en Neró li demanà: nero li dix I2 
172 aytal: tal I2 
173 per què en Sèneca dix com havia ell merescuda mort e en: E I2 

174 seu cap e en: cap de seneca e I2 
175 yo he temor de mort e, per força, muyr: tem la mort I2 
176 Per què en: E I2 
177 yo: om. I2 
178 en: om. I2 
179 e no perlonchs: om. I2 
180 en: om. I2 
181 en: om. I2 
182 la: la sua I2 
183 hac: hague I2 
184 mans: mans propries I2 
185 en: om. I2 
186 hac: hague I2 
187 en: om. I2 
188 en: om. I2 
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189 en: om. I2 
190 en: om. I2 

191 en: om. I2 
192 sofferí: passa I2 
193 en: om. I2 
194 ells: ell I1 

195 gran: grandissima I2 
196 e: e lauors I2 
197 gran: grandissim I2 
198 de: ab I2 
199 en: om. I2 
200 aytal: semblant I2 
201 aytal com no havia sperat lo temps: tal com ell no hauia sperat lo temps concedent I2 

202 E, aprés, ell los dix: E apren ell los dix I1 Enaprés lemperador nero demana als seus metges I2 
203 aytal part de fembra com aquest és: semblant part de fembra I2 
204 Digueren: E los metges respongueren I2 
205 manà que: lauors mana nero que la damunt dita granota I2 
206 li membrà: membra li I2 
207 alt en una torra: en una torra molt alta I2 
208 fonch: fonc I2 
209 corònica: cronica I2 
210 filats: filars I2 
211 ab les dents: om. I2 
212 mes-lo’s: el se mes I2 
213 en aytal mort ell morí: a tal mort fini los seus miserables dies I2 
214 fonch: fon I2 
215 sanct Corneli papa: sant corneli I2 

216 enteneren: entengueren I2 

217 faels: faels chrestians mijançant lo diuinal adiutori I2 

218 ossos eren: eren los ossos I2 
219 sanct: sant I2 
220 stant: stant aquella deuota e fael companyia en feruent I2 
221 sanct: sant I2 
222 consegrar: consagrar I2 
223 digueren: dien I2 

224 abdosos moriren: moriren abdosos I2 
225 a: en I2 
226 sancts: sants I2 
227 sanct: sant I2 
228 per en: sots I2 
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[LXXXVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 PAU APÒSTOLa 

Pau vol aytant dir com ‘boca de trompa’ o ‘boca d’ells’ o ‘elegit maravellosament’ o 

‘miracle de electió’; o Pau és dit de pausa, que és ‘repòs’; o és dit de petit. On, per açò, 

són entesos VI privilegis que hagué sanct2 Pau davant tots los altres apòstols.3 Lo 

primer és lengua fructuosa quant de Ylírichb fins a Jerusalem omplí4 tot quant hi havia 5 

de l’Evangeli e, axí, hagué boca de trompa. Lo segon fonch caritat, per què dix: «Si algú 

és malalt, <e> yo só malalt per ell»;c e, d’aquí, és dit boca d’ells, ço és, boca de cor, de la 

qual ell diu: «La boca nostra se manifesta a vosaltres, o chorintians!, lo cor vostre és 

exemplat».5d Lo terç privilegi fonch la sua conversació maravellosa e, d’aquí, és dit 

maravellosament elegit per ço com maravellosament fonch elegit. Lo quart privilegi, 10 

que hach6 la mà molt obrant e, d’aquí, és dit miracle de electió, car gran miracle fonch 

que elegí a si que visqués de allò que guanyaria de les sues7 mans e prehicava sens tot 

remey. Lo sinquén8 privilegi que hac9 fonch contemplació delicada per ço com fonch 

arrapat fins al terç cel e, de ací, és dit repòs per ço com en contemplació és demanat 

respòs de pença. Lo VI10 privilegi és humilitat virtuosa e, d’aquí, és dit petit. Tres 15 

opinions són d’aquest nom Pau: diu Orígens11 que [CLXXIIa] hagué dos noms, ço és, que 

fonch appellat Pau e12 Saul; e en13 Ràbanus diu que abans fonch appellat Saul per en14 

Saül, rey ergullós, mas, aprés, és appellat per raó de la conversació Pau, ço és, quasi 

‘petit’ per poch e humil per sperit, per què ell15 deya: «Yo só lo menor dels apòstols»;e 

diu en16 Beda que és appellat Pau per en Sergi Pau, qui era cònsol, lo qual se convertí a 20 

la fe.17 La passió de sanct18 Pau scriví sanct Lin19 papa.f 

LA VIDA DE SANCT20 PAU APÒSTOL 

au apòstol sofferí moltes e grans tribulacions21 aprés lo seu convertiment, les quals 

recompta sanct22 Hylari dient: «Pau apòstol fonch ferit ab vergues per los 

philipenses;g e fonch posat en carçre e mes en grans ceps de fust; e fon alapidat en 25 

Lístria;h e fonch perseguit en Ichòniai e en Tessalònica; e fonch liurat a bèsties salvatges 

en Èphesi;j e fonch en Domàsa lançat per lo mur avall; e en Jerusalem fonch pres e batut 

                                                 
a Data de celebració: 29 de juny. Sant Pau (segle I), conegut com l’Apòstol dels gentils, esdevingué una de la 
figura que més contribuí a l’expansió del cristianisme en el món grecoromà en els temps apostòlics; morí a 
Roma cap a l’any 67. Sobre la seua conversió de camí a Damasc, vid. capítol XXXI. Es representa amb túnica 
i mantell, calb i amb una espasa a la mà, atribut del seu martiri. 
b Il·líria, antiga regió dels Balcans. 
c 2Co 11, 29. 
d 2Co 6, 11. 
e 1Co 15, 9. 
f Lli, papa del 67 al 76. 
g Habitants de Filipos, antiga ciutat de la Macedònia prop de l’Egea, a l’altura de l’illa de Tassos. 
h Listra, població de la regió de Licaònia, antiga regió de l’Àsia Menor, situada a la part més interna de 
l’Anatòlia central. 
i Iconi, antiga població de l’Àsia Menor, que correspon a l’actual Konya, Turquia. 
j Efes, antiga ciutat de la Jònia, a la costa occidental de l’Àsia Menor, correspon a l’actual Selçuk, Turquia. 

P 
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e ligat; en Cesareab fonch aguaytat e enclòs e inculpat; e, navegant fins en [CLXXIIb] 

Ytàlia, sofferí molts mals e perills; e, vengut a Roma, ell fonch jutjat a mort per en23 

Neró e mort finí sos dies». E rebé la potestat de sanct24 Pau entre les gents en 30 

Contractus e25 féu alguns negocis en Lístria;c un jove qui era caygut de una finestra 

mort resuscità e molts d’altres miracles féu. En la vila de Miçelena,26d una vipra li pres 

la mà, mas no li féu mal, abans la lançà en un foch. És dit que tots aquells que naxen en 

la casae on albergà sanct Pau no poden ésser naffrats per neguna bèstia verinosa, per 

què, com los infants són nats, en lo lit en què jaen posà hom serpents per ço que proven 35 

si són vers fills de aquells pares. 

Diu-se per alguns que sanct Pau és menor que sanct27 Pere e altres vegades és dit 

que és major e altres que és egual, mas, ab veritat, major és per prehicació e menor en 

dignitat e egual en sanctedat. Recompta Haymó que sanct Pau, dels galls cantants fins 

a la V hora, treballava de ses mans; aprés, que moltes vegades prehicava fins a la nit e 40 

l’altra part del dia e de la nit menjava e dormia e adorava.  

E, com ell vench a Roma, en28 Neróf era confirmat emperador e oí dir que 

qüistió29 era dels jueus e dels chrestians entre sanct Pau e los jueus e que sanct Pau 

anava sens temor là on se volia e que prehicava a la sua voluntat, per què la sua saviesa 

e la sua religió era manifesta a la gent, e que havia a si ajustats molts hòmens de la casa 45 

de l’emperador e·ls havia convertits a la fe de Jesuchrist. E alguns scrits d’ell foren 

recomptats a l’emperador e foren molt loats per ell e per lo senador de Roma,g qui 

loava molt sanct Pau. 

Diu-se que, axí com sanct Pau prehicava a hora de vespres, un jove qui havia 

nom Patrocli, boteller d’en Neró, qui era molt amat per ell, per ço com [CLXXIIc] millor 50 

pogués oir sanct Pau, ell se posà en una finestra e adormí’s, per què caygué baix e morí, 

de què en30 Neró ne fonch31 molt irat d’aquell e, tantost, ne ordenà un altre en lo seu 

offici. E sanct Pau, qui conegué la voluntat d’en32 Neró, dix a aquells qui de prop li 

staven que anassen allà e que li aportassen en Patrocli. E, com lo li hagueren portat, 

sanct Pau lo resuscità e tramés-lo a l’emperador ab los seus companyons. E en33 Neró 55 

fonch34 de açò spantat e no volgué que entràs davant ell fins que, per prechs de sos 

amichs, lo rebé en amor. E l’emperador dix-li: «Patrocli, est viu?». E aquest li respòs: 

«Sàpies, senyor, que hoc viu, que Jhesuchrist, qui és rey de tots los reys, m’à fet viure e 

aquell regna35 tots los regnes del món». E, açò dit, en36 Neró donà-li una gran galtada 

dient: «Donchs, tu creus aqueix rey?». E en37 Patrocli respòs: «Hoc, creuré fermament 60 

                                                                                                                                               
a Damasc, capital de Síria. 
b Cesarea de Palestina, antiga ciutat de Judea, a la costa. 
c Traducció deficient: «Apostolatum inter gentes accepit, quendam contractum in Listris erexit» (LA 85, 
22), és a dir, ‘Acceptà l’apostolat entre els gentils, curà un paralític de Listra’. 
d Mitilene, capital de l’illa grega de Lesbos. 
e En el sentit que pertanyen a l’estirp d’aquell que albergà sant Pau: «Dicitur quoque quod omnes qui de 
progenie hominis illius qui Paulum hospitio suscepit nascuntur» (LA 85, 23). 
f Neró, emperador de Roma del 54 al 68. 
g Error de traducció: «senatus» (LA 85, 35), és a dir, ‘el Senat’. 
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per ço com m’à resuscitat». E los ministres digueren-li: «Per què firs aquest hom? Car 

nosaltres e ell som d’aquell rey no vençut». Oint açò, l’emperador féu metre en Patrocli 

en lo carçre e féu cercar tots los chrestians e manà que fossen destroïts. 

E, lavors, sanct Pau fonch portat a l’emperador e dix-li: «O, home servent del 

gran rey, per què·m sostraus los meus cavallers e·ls ajustes a tu?». Sanct Pau respòs: 65 

«No tan solament he collits yo del teu regne cavallers, abans ho he de tot lo món, als 

quals nostre Senyor dóna dons qui negun temps no falliran, abans ne seran bastats 

perpetualment. E, si tu vols creure aquest rey, tu seràs salvat; en altra manera, no·t pots 

salvar». E, com en38 Neró hagué oït açò, fonch molt irat e manà scapsar sanct39 Pau e 

matar tots los crestians. E foren tan gran multitut que lo poble de Roma volgué lo palau 70 

enderrocar e comoure contra ell, dient: [CLXXIId] «Posa manera a tots fets e tempra los 

teus manaments per ço com nostres són aquells que tu fas destroir e ells guarden 

l’emperi de Roma». E en açò en40 Neró hagué paor e, d’aquí avant, manà que no 

tocassen los chrestians fins que ell hagués de aquest fet hagut acord. Per què sanct Pau 

fonch41 portat davant ell e dix: «Levau-li la testa per ço que conega que yo só rey seu». 75 

E sanct Pau li respòs: «Per ço que sàpies yo si morré perdurablement com m’auràs 

mort, te apparré viu». E, açò dit, sanct42 Pau fonch portat a l’scapsador e los cavallers 

digueren-li: «Qui és aqueix rey vostre que tant amau per qui43 amau més morir que 

viure?». E sanct Pau prehicà’ls la fe de Jesuchrist e ells se convertiren a Déu e digueren-

li que se n’anàs on se volgués. E sanct Pau respòs: «Ja Déu no ho vulla, frares, que yo 80 

fuja a martyri, que no y fuy tramés per ço que fugís, car, si muyr a mort corporal, 

sofferidora e trespassadora és e, per aquesta, passaré en vida perdurable. Mas yo us 

prech que al matí, com seré soterrat, vingau al meu sepulcre e trobareu aquí en Titu e 

en44 Luch, qui us batejaran, e, puys, sereu persones45 del regne del cel».46 E, axí com 

staven axí parlant, sobrevengueren dos cavallers que en47 Neró hi trametia per veure si 85 

l’avien mort. E, com ell los volgués convertir, ells digueren: «Com tu seràs mort e 

resuscitat, lavors creurem les tues paraules, mas lexa tes rahons e reb ço que mereixs». 

Aprés, en lo portal d’Òstria,48a on açò era, li vench una dona qui havia nom Plantil·la e 

era dexebla de sanct Pau e, plorant, comanà’s a ses oracions. A la qual sanct Pau dix: 

«Ves, Plantil·la, filla de perdurable salut, presta’m lo teu vel e ligar-me-n’é los meus 90 

ulls e, aprés, yo·l te tornaré». Enaprés, sanct Pau se girà [CCLXXIIIa] [vers orient e, ab les 

mans j]untes de[vers lo cel, ell plorà, gràcie]s fent a Déu. [Enaprés, ell se ligà l]os49 ulls 

ab lo vel e agenollà’s e stés lo coll e, axí, ell fonch degollat.50 E, lo cap partit del coll, ab 

clara veu nomenà en abraich,51 axí com solia, Jesuchrist més de V centes vegadesb e de 

la sua naffra caygué gran colp52 de let que caygué sobre los cavallers qui·l degollaren, 95 

enaprés n’exí sanch, e apparegué en l’ayre gran resplandor e del seu cors exia molt 

plasent odor. E, com lo botxí li tolia lo cap, sanct Pau plegà lo vel e, puys, lo tornà a la 

                                                 
a Òstia, població romana a la desembocadura del Tíber. 
b En FS només s’arreplega la quantitat de vegades que anomena Jesucrist, però no les diu quan és 
decapitat, com sembla que diu, sinó que són les vegades que apareix el nom en les seues epístoles (LA 85, 
100). 
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dona. E, com lo botxí un jorn passàs davant na Plantil·la, ella li demanà on havia lexat 

lo seu maestre en Pau e ell li respòs: «Vet que jau fora la ciutat, en lo vall dels batallers,a 

e ab lo teu vel és velada la sua cara». Enaprés, ella mostrà lo vel sanguonós, per la qual 100 

cosa se convertiren molts a Déu e·s feren chrestians.b 

E, com en53 Neró oí dir açò, fonch molt spantat e, de aquella matèria, ell parlà 

molt ab los savis e ab sos amichs. E, parlant axí, sanct Pau vench davant en54 Neró, si bé 

les portes eren tancades, dient: «O, emperador, vet-me ací55 yo, qui só Pau, cavaller de 

Jesuchrist, qui és rey perdurable e vencedor! E ara podeu dir que no só mort e que só 105 

viu, mas tu, mesquí, morràs a mort perdurable e per ço com has morts los sancts de 

Déu injustament». E, encontinent, ell se partí davant ells, axí que en56 Neró, per gran 

temor que havia, no sabia que·s fahia e a manera de orat tot57 se regirava. E, per consell 

de sos amichs, jaquí anar en Patrocli e en Barnabà58 ab los altres qui eren en lo carçre.  

E, aprés, los cavallers e en Longí maestre e Accestus vengueren un matí al 110 

sepulcre de sanct59 Pau e trobaren aquí los dos barons, en Titu e en Luch,60 adorant e 

veren en mig d’ells sanct Pau. [CCLXXIIIb] E, com los sancts barons los veren, tantost 

fugiren e sanct Pau desparegué, aquests anant aprés d’ells dient: «No fugiau e tornau, 

car nosaltres volem ésser batejats per vosaltres axí com sanct Pau nos havia dit, lo qual 

nosaltres havem vist ara ab vosaltres adorant». E los sancts barons tornaren a ells e, ab 115 

gran goig, ells los batejaren. 

Lo cap de sanct Pau fonch lançat en un vall e, per molts d’altres que n’i havia, no 

sabien conéxer qual era. Lig-se en una epístola de sanct Dyonís que, axí com 

scombraven lo vall a on era lo cap de sanct Pau, fonch lançat defora e un pastor levà’l 

de terra ab lo seu bastó e posà’l prop lo corral de les ovelles. E véu sobre lo cap per tres 120 

nits gran claredat. E, oint açò lo bisbe e los faels, ells digueren: «Verament aquest és lo 

cap de sanct Pau». E lo bisbe anà allà on era lo cap e portà’l-se’n en un bell plat d’or e 

assejaren que l’ajustassen al cors,61 als quals lo patriarcha respòs: «Nosaltres sabem que 

molts faels són morts e los caps d’ells són partits dels cossos, per què yo·m dupte que 

lo cap se ajustàs ab lo cors, mas posem-li lo cap als peus e preguem Déu totpoderós que 125 

l’ajust ab lo cors si és seu». E, axí com tots pregaven, lo cap tornà en son loch e, axí, tots 

beneïren Déu perquè conegueren que era aquell lo cap de sanct Pau. 

Recompta sant Gregori de Tors que un home, volent-se desesperar, se 

apparellava un ligam ab què·s volia penjar e pregà sanct Pau que li ajudàs. E, lavors, 

una ombra aspra li apparegué que li dix: «O, bon baró, fes prest ço que fer vols e no·t 130 

trigues!». E aquell, apparellant lo ligam, totahora deya: «O, sanct Pau, ajuda’m!». E, 

encontinent, li apparegué un hom qui li dix: «Fuig home mesquí que vet en Pau qui 

                                                 
a La vallis pugilum, a la qual es refereix LA com a lloc del sepulcre de sant Pere i de sant Pau, encara que ací 
només cita al segon, podria tractar-se, segons la tradició, o bé del Janícul, mont de Roma on es troba Sant 
Pietro in Montorio, o bé del Vaticà, on antigament hi havia un circ. 
b Aquest fragment pertany al relat de la mort de sant Pau que sant Dionís envià en una carta a Timoteu 
(LA 85, 102-114) que FS arreplega parcialment. 
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ve». E aquella ombra desparegué e l’ome tor[CLXXIIIc]nà a si mateix e tornà a pendre lo 

ligam e lançà’l e, puys, féu penitència de sos defalliments.  

Recompta sanct62 Dyonís de la mort de sanct Pau dient: «Qui darà aygua als 135 

nostres ulls ne qui darà font de làgremes als ulls, plorant nit e dia lo lum de les sglésies, 

qui és mort? Qui serà aquell qui nos vesta de plor e de dol? Veus que sanct Pere, qui 

era fonament de les sglésies e glòria dels sancts apòstols, s’és partit de nosaltres e·ns ha 

jaquits òrphens. E sanct Pau, qui era amich de les gents, nos és fallit, qui fonch pare 

dels pares e doctor dels doctors e pastor dels pastors e pregonesa de saviesa e trompa 140 

sonant e prehicador63 de veritat e noble apòstol. Aquest era àngel terrenal e home 

celestial e ymage a semblança de deïtat e sperit64 de Déu qui nos ha desemparats 

freturosos en aquest món menyspreador e mal e és-se’n anat en aquel seu car amich 

Jesuchrist. O, frare meu Thimoteu! E, on és lo teu frare e maestre molt amat? E no·t 

saludarà més, tu es fet orphe e es romàs sols. Jamés no t’scriurà ab la sua sancta mà 145 

dient a tu “fill molt car”. O, Thimoteu, mal no és vengut que som fets òrphens! Jamés 

no vendran a tu letres en les quals sia scrit “Pau, petit servent de Jesuchrist”. Ne d’aquí 

avan65 no scriurà de tu a les66 ciutats dient: “Rebeu lo fill meu amat”. Plega, frare, los 

libres dels prophetes, que no havem negun interpretador de paraules, lo qual planyia 

David propheta axí com fill seu dient: “Mals me són venguts per tu fill”.a Ara és cessat 150 

e defallit lo cors dels teus dexebles a Roma, venint e demanant a nosaltres. Ja no dirà 

negú: “Anem a veure los doctors nostres per ço que·ls demanem com nos cové de regir 

les sglésies ab les paraules dels prophetes”. Mal nos és pres, frare meu, [CLXXIIId] car 

[havem perduts los nostres maestres e doctors spirituals, qui havien collida la sciència 

de la vella e nova ley] en les sues epístoles. [On és]67 lo cors de sanct Pere e de sanct 155 

Pau ne hon és la boca parlant ne la lengua aconsellant ne l’esperit68 plasent al Déu seu? 

Plorem nosaltres per ço com aquells qui han merescuda glòria e honor envers Déu són 

liurats a mort axí com malfactors». 

Sanct69 Pau fonch baró de tan gran virtut que, en spay de XXX anys, convertí a 

Déu los romans e los parsienchsb e los parts e los medienchsc e los indis e los sicis70d e 160 

los ethíops e los aromatans,e tos aquests subjugà sots lo jou de veritat. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 sanct: sant I2 
3 apòstols: astostols I1 

4 omplí: vmpli I2 
5 exemplat: examplat I2 

6 que hach: es que hague I2 
7 les seues: ses I2 

                                                 
a 2Sa 18, 33 i 19, 4. 
b ‘Perses’. 
c ‘Medes’, habitants de Mèdia, antiga regió de la Pèrsia nordoccidental. 
d ‘Escites’, habitants d’Escítia, regió del nord de la mar Negra. 
e ‘Sàrmata’, individu d’un poble irànic que procedia de Caucàsia i de l’actual Ucraïna i s’establí entre el 
Vístula i el Volga. 
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8 sinquén: sinqué I2 
9 hac: hague I2 
10 VI: sise I2 
11 Orígens: origenes I2 
12 e: e aço apres de la sua conuersió e abans era appellat I2 
13 en: om. I2 
14 en: om. I2 
15 per què ell: Car tanta fon la humilitat del benauenturat sant pau que I2 
16 diu en: e diu lo benerable I2 
17 fe: fe de jesu christ I2 
18 sanct: sant I2 
19 sanct Lin: Linus papa I2 
20 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

21 grans tribulacions: diverses tribulacions e persecucions I2 
22 sanct: lo benauenturat sant I2 
23 en: om. I2 
24 sanct: sant I2 

25 en Contractus e: e encontinent I2 
26 Miçelena: militena o malta I2 
27 sanct: sant I2 

28 en: om. I2 
29 qüistió: questio I2 
30 en: om. I2 

31 fonch: fonc I2 
32 d’en: de I2 
33 en: om. I2 
34 fonch: fonc I2 
35 regna: regeix I2 
36 en: om. I2 
37 en: om. I2 
38 en: om. I2 
39 sanct: sant I2 
40 en: om. I2 
41 fonch: fonc I2 
42 sanct: sant I2 
43 per qui: e I2 
44 en Titu e en: Titus e I2 
45 persones: parçoners I2 (regni celestis facient coheredes LA 85, 87) 
46 cel: cel cel I1 

47 en: om. I2 
48 d’Òstria: dostia I2 
49 Part del foli està esquinçat en el testimoni de la BNE, que serveix de base a l’edició. Reconstruïm el text a 
partir de l’altre testimoni d’I1, conservat a la BUB. 
50 degollat: scapçat I2 

51 abraich: ebraic I2 
52 colp: copia I2 
53 en: om. I2 

54 en: om. I2 
55 ací: axí I2 
56 en: om. I2 
57 tot: tat I1 

58 en Patrocli e en Barnabà: patrocli e barnaba I2 
59 sanct: sant I2 
60 en Titu e en Luch: titus e luc I2 
61 cors: sant cors I2 
62 sanct: sant I2 
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63 prehicador: phicador I1 

64 sperit: spirit I2 
65 avan: auant I2 
66 als: a les I1 
67 Vid. nota 49. 
68 esperit: espirit I2 
69 Sanct: Sant I2 
70 sicis: siris I2 
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[LXXXVIII] DELS VII FRARES E DE LA LUR MAREa 

et1 frares foren fills de sancta Felicitat, los quals hagueren nom Gener, Feliu, 

Phelip, Silvan,2 Alexandre, Vidal, Marçal. Tots aquests féu, ab la lur mare, venir a 

si en3 Públius pretor per manament de n’Anthoní4 emperador.b E en5 Públius dix 

[CLXXIIIIa] a la mare que hagués mercè dels seus fills e ella dix: «Fes que·t vulles que ja 5 

a mi no enganaràs per tes paraules ne per tes terrors per ço com yo só segura de l’Spirit 

Sanct, que yo he ab mi, ab lo qual te sobraré yo vivint e millor te venceré morta». E 

girà’s als fills dient: «Mirau, fills, lo cel e guardau aquell qui és molt car, car aquí·ns 

spera Jesuchrist». E, com lo pretor oí aquestes paraules, ell la ferí ab les mans, mas, com 

la mare ab los fills stiguessen ferms, foren morts per diversos turments. 10 

Diu sanct Gregori que sancta Felícitas6 fonch més que màrtyr, car en VII maneres 

sofferí passió per la mort dels seus fills e la VIII per lo martyri del seu cors propi.c 

                                                 
1 La caplletra està a l’inrevés. 
2 Silvan: Siluau I2 

3 en: om. I2 
4 n’Anthoni: anthoni I2 
5 en: om. I2 
6 Felícitas: felicitat I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 10 de juliol (santa Felícitat, el 23 de novembre). 
b Antoní Pius, emperador romà del 138 al 161. 
c FS no arreplega la vida de sant Sir, que Voragine incorporà darrere d’aquesta en la segona versió de la 

LA. 

S 



 

 516

                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 517

[LXXXIX] DELS VII FRARES DORMINTSa 

et1 frares dormints són nats en la ciutat de Èphesi. Quant en2 Deci emperadorb 

perseguia los christians,3 ell vench en la ciutat de Èphesi, on féu fer un temple als 

seus déus en mig de la ciutat per ço que tots sacrificassen ab ell a la ýdola. E, com ell 

fes cercar e pendre los chrestians per ço que [CLXXIIIIb] sacrificassen als déus, <e> ab 5 

senyals los spantava tant fort que los pares renegaven los fills e los fills, los pares. E, 

lavors, foren en la ciutat trobats VII chrestians per nom Maximí, Malchus, Marcià, 

Dyonís, Johan, Serapió e Constantí, los quals, com veren açò, hagueren gran dolor. E, 

com ells menyspreassen les ýdoles e stiguessen tots en una casa ajustats, stant en 

dejunis e en oracions, e com fossen accusats davant l’emperador e foren davant ell e 10 

foren provats vers chrestians, l’emperador los donà temps que·s penedissen fins que 

fos vengut de allà on anava. E, dins aquell temps, veneren tot quant havien e donaren-

ho a pobres. Enaprés, ells se’n pujaren en lo mont qui és dit Celionc e aquí ells stigueren 

amagats e axí stigueren alegrament lonch temps. E la un de aquells pensava dels altres 

e, com aquell entrava en la ciutat, ell se vestia com a metge. 15 

E, com en4 Deci l’emperador fonch tornat, ell los féu cercar, axí que en5 Malchus 

tornà tot spaordit a sos companyons e contà’ls6 la ira de l’emperador. E, com tots 

stiguessen spantats, en7 Malcus los donà a menjar per ço que millor sostenguessen lurs 

treballs, enaprés, Déu volent, ells se adormiren. E digueren a l’emperador que en lo 

mont de Celion staven amagats e que havien donat tot quant havien a pobres 20 

chrestians. E l’emperador féu-se venir los pares de aquells e dix-los que ell los faria 

turmentar si de sos fills no li dehien veritat d’açò que·n sabien. E lurs pares digueren a 

l’emperador que aquells eren mals hòmens, que lurs béns havien destroïts, e pregaren 

l’emperador que·ls degués destroir. E, lavors, l’emperador, pensant què faria d’ells, 

féu-los tapiar la balma on dormien per ço que aquí [CLXXIIIIc] morissen de fam, la qual 25 

cosa feren los seus ministres. Mas, dos chrestians, en Theodorich e en Rufin,8 scriviren 

lo lur martiri en una letra e aquella letra fonch amagada entre les pedres.  

E, com l’emperador fonch mort ab tota aquella generació, aprés CCCLXXII anys, en 

lo XXX any de l’emperador Theodosi,d cresqué l’heretgia d’aquells qui negaven la 

resurrectió dels hòmens morts. E l’emperador, qui era molt bon chrestià, fonch irat de 30 

açò e vestí’s un cilici e sehia en un loch tots dies plorant. E Déu, tot misericordiós, veent 

açò, donà consolació als desconortats e volch conformar a les gents la resurrectió dels 

                                                 
a La vida dels set sants dorments apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 
Cristòfol (Bartolomeo da Trento també la situa per analogia darrere de la dels set germans fills de santa 
Felicitat). Data de celebració: 27 de juliol. La llegenda dels set frares dorments reprodueix un tema estés en 
diferents àmbits culturals, el de la mort aparent i la despertada en una època diferent. Es representen en 
una cova dormint. 
b Deci, emperador romà del 249 al 251. 
c Celio, un dels set turons de Roma. 
d Teodosi II, emperador romà d’Orient del 408 al 450. 
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morts, per què féu levar aquells sancts màrtyrs. E mes en coratge a un ciutadà de 

Èphesi que fes en aquell loch, a ops dels seus pastors, un corral. E, axí com los maestres 

obriren la balma, ells se levaren e saludaren los uns als altres e pensaren que no havien 35 

dormit sinó una nit. E membrà’ls la tristícia que havien haguda e demanaren a 

Malchus què volia fer d’ells l’emperador en9 Deci, e aquell los respòs: «Axí com vos 

diguí anit vespre, nosaltres som cercats per ço que sacrifiquem als déus, per què us 

podeu pensar què vol fer de nosaltres l’emperador». E en10 Maximí dix: «Déu sab que 

nosaltres no·ls sacrificarem». E, com ell confortàs sos companyons, dix a Malchus que 40 

davallàs a la ciutat per comprar pa per veure e sentir què fahia l’emperador. 

E, axí, prenent lo dit Malchus V sous, de la balma exí defora e, veent les pedres, 

maravellà’s, emperò, pensant en altra cosa, poch se curà de les pedres. E, axí venint tot 

spantat al portal de la ciutat, fonch molt maravellat veent lo senyal de la creu e per 

totes parts, anant al pa a comprar, ell vehia lo senyal de la creu, on fonch ja més 45 

maravellat. E, [CCLXXIIIId] veent totes les portes ab lo senyal de la creu e mudada la 

ciutat, ell se senyà e, pensant que somiàs, ell se’n tornà al primer portal. E, axí ell 

confortat, se’n tornà dins la ciutat e véu que aquells qui venien lo pa parlaven de 

Jesuchrist, per què dix entre si mateix: «Qu·és açò que hair negú no gosava nomenar 

Jesuchrist e ara verament lo confessen tots? E no·m par que aquesta sia la ciutat de 50 

Èphesi e aquesta és quasi tota nova e no·m par axí edificada, ans és altra ciutat». Per 

què ell demanà si era la ciutat de Èphesi e les gents digueren-li que sí. E, com mostrà 

los diners per pagar lo pa, digueren aquells que ell havia trobat tresor. E, axí com en 

Malchus los véu parlar, pensà’s que·l volguessen trahir e liurar a l’emperador e 

pregà’ls que·l lexassen anar e que·s tinguessen los diners. E ells digueren-li: «D’on es tu 55 

qui has trobats los tresors dels emperadors antichs? Mostra’ls-nos e serem tos 

companyons e amagar-t’em». E en11 Malchus no·ls pogué res dir de paor que havia. E 

aquests, veent que no·ls volia res dir, meteren-li una corda en lo coll e digueren que 

aquell hom havia trobat tresor e ell los dehia que no n’havia12 trobat gens. E, axí com 

mirava lo poble, tenia esment si veuria un seu cosí e, com negú no trobàs, stava entre la 60 

gent com a hom encantat. 

On, com açò sabessen Martí bisbe e Antípar, manaren als ciutadans que 

sàviament lo portassen a la sglésia. E, axí com lo y portaven, aquest se pensà que·l 

portassen a l’emperador. E, com los ministres e lo cònsol se maravellasen de la 

moneda, ells li demanaren on los havia trobats, per què ell los respòs que res no havia 65 

trobat,13 mas que de un sach de sos parents havia haguts aquells diners. E demanaren-li 

d’on era e ell los dix que de Èphesi era. E lo cònsol dix-[CLXXVa]li: «Fes14 venir, donchs, 

tos parents per tal que fassen testimoni per tu». E, com ell los nomenàs e negú15 no·ls 

coneguessen, digueren que no dia ver, dient: «En qual manera creurem de tu que 

aquests diners sien stats de tos parents, que la scriptura16 de la moneda mostra que són 70 

fets CCCLXXII anys ha e que foren de l’emperador en17 Deci e no són semblants de 

aquests diners nostres? Tu sembla que vulles decebre los savis de Èphesi e yo fer-t’é 
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turmentar fins que digues veritat». E, lavors, Malchus se lançà davan18 ells: «Digau-me 

per Déu ço que us demanaré: en19 Deci, emperador de aquesta ciutat, on és?». E lo bisbe 

dix: «No és huy en terra qui haja nom Deci e aquell que tu dius fonch emperador en 75 

antich temps». E en20 Malchus li dix: «Yo fuy anit per ell spantat e fugí al mont Celion 

ab mos companyons e yo·l viu entrar hair en aquesta ciutat». E lo bisbe dix al cònsol: 

«Sapiau que açò és visió que Déu vol demostrar». Per què anaren ab ell en lo mont de 

Celion e, axí com lo bisbe entrava en la balma, trobà unes letres segellades e, davant lo 

poble, ell les legí. E, com les oïren, tots ne foren maravellats e majorment com veren los 80 

sancts21 hòmens seents en la balma, per què loaren Déu altament.  

E, encontinent, lo bisbe e lo cònsol trameteren a l’emperador Theodosi e 

pregaren-lo que vingués prest per ço que ves les maravelles, per què, encontinent, 

vengué de Constantinoble e pujà en lo mont per veure los sancts hòmens, qui tenien les 

cares resplandents axí com lo sol. Per què l’emperador se lançà davant ells Déu loant e, 85 

aprés, los abraçà plorant sobre cascú, dient: «Axí veig yo a vosaltres com si vehia lo 

senyor sanct Làtzer resuscitant». Lavors, sanct Maximí li dix: «Sàpies que Déu nos ha 

resus[CLXXVb]citats per tu abans del dia de la gran resurrectió per ço que tu cregues 

que, lavors, tots resuscitaran, los morts. Verament som nosaltres resuscitats e vius e, axí 

com a infants en lo ventre de lur mare, som sens mal e havem jagut dormint vestits, 90 

que res no havem sentit». 

E, quant aquelles22 paraules hagueren dites, abaxaren lurs caps en terra e 

adormiren-se en Déu e les lurs ànimes rebé Jesuchrist en lo cel. E, quant l’emperador 

véu que morts eren, lançà’s sobre ells e besà’ls. E manà fer sepulcres d’argent e de or en 

quals soterrassen, mas, en la nit, los sancts barons li apparegueren dient: «Fins ara 95 

havem jagut en terra e de terra nos levam e en terra volem jaure fins que Déu nos faça 

levar altra vegada». Lavors, l’emperador manà aquell loch honrar e féu absolre tots los 

bisbes e los capellans que confessassen e prehicassen resurrectió.a 

                                                 
1 La caplletra està a l’inrevés. 
2 en: om. I2 

3 christians: chrestians I2 
4 en: om. I2 

5 en: om. I2 
6 contà’ls: comptals I2 
7 en: om. I2 
8 en Theodorich e en Rufín: theodoric e rufi I2 
9 en: om. I2 
10 en: om. I2 
11 en: om. I2 
12 havia: gavia I1 

13 trobat: trobats I2 
14 Fes: Fer I1 

                                                 
a En la segona redacció de la LA, Voragine explica que la quantitat d’anys que estigueren dormint és 
errònia, ja que, si resuscitaren en el 448 i l’emperador Deci governà un any i tres mesos en l’any 252, només 
pogueren passar 196 anys. 
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15 negú: neguns I2 
16 scriptura: sciptura I1 

17 en: om. I2 
18 davan: dauant I2 
19 en: om. I2 
20 en: om. I2 
21 sancts: sants I2 
22 aquelles: aquestes I2 
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[XC] LA VIDA DE SANCTA MARINA VERGEa 

ra un hom en una ciutat, lo qual havia una filla petita, la qual comanà a un 

[CLXXVc] seu parent, e anà-sse’n en un monestir qui era luny de la ciutat per LXV 

leugues. E aquí fahia e acabava tot ço del monestir de tota obra que li fes, axí que l’abat 

l’amava sobre tots per ço com era molt fael e obedient. 5 

Esdevench-se, enaprés de algun temps, que·s recordà de la sua filla e comensà’s 

de entristir en si mateix com li anava lo cor en la ciutat. E, com açò per lonch dies li 

duràs, veent l’abat que aquell era en aytal tribulació, dix-li: «Què és açò, frare, que axí 

vas trist? Car Déu, qui consola los humils, consolarà a tu». Lavors, aquell, ab làgremes, 

lançà’s als peus de l’abat e dix-li: «Yo tinch un fillet petit que jaquí en la ciutat e 10 

membre’m de aquell e, per ço, ne stich trist». E no volgué dir que fos filla. E l’abat dix-

li: «Si l’ames, ves-hi e porta’l e stiga ací ab tu». E aquell anà-y e portà’l en lo monestir.  

E havia nom Marina e son1 pare dix que havia nom Marí. E mostraren-li dins lo 

monestir letres. E, stant ab son pare, negú dels frares no conexia que fos infanta e 

appellaven-lo Marí. E, com hagués2 XXVII anys, son pare li començà a mostrar la carrera 15 

de nostre Senyor e dix-li: «Veges, filla, guarda que negú no cognegue3 lo secret teu fins 

a la tua fi e stà curosa e ansiosa. E guarda’t bé dels aguayts dels enemichs e que no sies 

enganada per aquells». E moltes altres coses spirituals en què la adoctrinava sovint. E, 

com l’agués ben adoctrinada, morí lo pare de aquella, la qual romàs sola en la sel·la de 

son pare. E pensava e studiava tots dies en les doctrines de son pare e era a tots 20 

obedient. 

E la mar era prop de aquell monestir, ço és, una legua e mija e anaven-hi los 

monges e compraven ço que mester havien al monestir. E l’abat dix-li: «Frare Marí, per 

què tu no vas ab los monges e que·ls [CLXXVd] ajuts?». E aquell respòs: «Axí com tu, 

pare, manes, ho compliré yo». Era en aquella encontrada un hom qui havia nom 25 

Pandus. E aquella4 Marina començà anar sovent ab la carreta per aportar ço que era ops 

al monestir. E aquell Pandus tenia una filla verge e esdevench-se que, per enveja e 

enginys del diable, un cavaller entrà en privadesa ab aquella e emprenyà-la. E, com lo 

pare e la mare coneguessen lo prenyat de aquella, constrenyien-la e dehien-li: «Digues 

de qui es prenys». E ella dehia: «De un monge d’aquell monestir qui ha nom frare 30 

Marí, lo qual ací venia sovint ab la carreta».b 

                                                 
a La vida de santa Marina apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Quirze, 

també en una posició diferent respecte a la font, ja que hauria d’aparéixer després de la de sant Vit i sant 

Modest i no darrere de la de santa Margarita. Es tracta d’una versió diferent a la continguda en la LA, 

sembla que segueix la narració de Voragine, però la història està més desenvolupada i conté més detalls. 

Data de celebració: 18 de juny; la convergència en l’argument de la vida entre santa Marina i santa 

Teodora, la festivitat de la qual es commemora el 10 de juliol, potser està al darrere del desplaçament en el 

calendari que presenta FS. Es representa amb l’hàbit monàstic i, a vegades, amb un nadó als braços. 
b El tema de la jove transvestida i acusada injustament apareix en altres vides de la LA, com la de santa 

Teodora (CLXXIX), santa Eugènia (CXXXIV), santa Pelàgia (CLXXXI) i santa Margarita (que no arreplega FS). 

E 
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E, tantost, anaren al monestir e digueren a l’abat: «Senyor abat, veges frare Marí 

com ha enganada la filla nostra». E l’abat féu-lo venir e dix: «Frare Marí, has tu fet 

aquest peccat en5 la filla de aquests?». E aquell stigué molt pensant e, plorant, dix: 

«Peccat he, pare, faça’m6 penitència. Fet és lo peccat, prega Déu per mi, baró de Déu». E 35 

l’abat, mogut de vergonya, manà que fos batut e turmentat e dix: «En veritat te dich 

que tu no habitaràs en aquest monestir». Per què·l lançà defora, mas aquell no dix may 

lo seu peccat a negú. E isqué-sse’n defora e lançà’s davant la porta del monestir e 

pregà’ls que li fos donat un bocí de pa e no·s partí de la porta per tres anys. 

E la filla d’aquell Pandus infantà e hagué fill e alletà aquell e aportà’l a frare Marí, 40 

qui jahia a la porta del monestir, e dix-li: «Frare Marí, axí com ho saps fer, nodreix lo 

teu fill». E lexà’l allí e anà-sse’n. E la sancta verge rebé’l, axí com si fos son fill, e de 

aquell poch pa que demanava a la porta nodria l’infant de altri, que no era seu, per dos 

anys. 

Aprés de açò, los frares, qui foren moguts per misericòrdia, pregaren l’abat que 45 

rebés frare Marí e que V anys eren passats per què [CLXXVIa] havia feta penitència7 

davant la porta, que no se n’era partit en neguna manera: «E, axí, reb la penitència axí 

com nostre Senyor ha manat». A la fi, pres les pregàries e manà que entràs en lo 

monestir e féu-lo venir davant si e dix-li: «Lo teu pare, qui era baró sanct, axí com tu 

saps, portà a tu, petit infant, en aquest monestir e no y féu neguna cosa de mal. E tu has 50 

fet en aquest monestir ço que negú no y ha fet e ara es entrat en lo monestir ab ton fill, 

que has hagut de adulteri. A fer-te cové que faces penitència, car greu peccat has fet, 

per què·t man que totes les suzetats del monestir deneges e lances defora e que aportes 

aygua a totes les necessitats del monestir e les sabates de tots, per tots dies, deneges e, 

lavors, hauràs la mia gràcia». E la sancta verge, ab alegre cor, rebé tota la faena que 55 

l’abat li manà e aquella acabava. 

Esdevench-se que, entre pochs dies, ella s’adormí en nostre Senyor, ço és, que 

morí. E los frayres8 denunciaren-ho a l’abat, que frare Marí era mort, e l’abat dix-los: 

«Vejau, frares, quin peccat ha fet que may penitència no ha merescuda de fer en aquest 

món. Emperò, veu e portau-lo9 luny del monestir a soterrar». E los frares, com lo 60 

començaren a levar, conegueren que era dona e tots cridaren ferint lurs pits que aytal 

vida e aytal conversació e aytal penitència era trobada en aquella, lo secret de la qual 

negú no conech. E vengueren a l’abat e digueren: «O, abat, vine e veges frare Marí!». E 

aquell dix-los: «E què és frares?». E aquells digueren altra vegada: «Veges los miracles 

de Déu e maravellosos.10 E, a què tardes?». E aquell maravellat vench al cors e levà los 65 

draps de què era cuberta e véu que era dona. E, tantost, l’abat caygué en terra e feria 

del seu cap en terra e cridava e dehia: «Conjur-te [CLXXVIb] per nostre Senyor que no 

m’accuses davant l’esguardament de nostre Senyor Jesuchrist per tal com axí t’é feta 

turmentar e malmenar. Tu, dona, no diguist lo teu secret ne yo no coneguí la tua 

conversació». E manà que lo sanct cors dins lo monestir, en la sglésia, fos soterrat. 70 
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E aquella infanta,11 qui lo crim li havia posat, fonch presa per lo dimoni e vench 

al monestir per confessar lo peccat que havia alevat e dix de qui era stada prenys. Mas, 

dins la sglésia fonch12 desliurada del dimoni al VII any que la sancta verge morí. E, com 

açò se sabé per tot l’emperi13 e per tots los monestirs vehins, ab ciris cremants e ab 

hymnes cantants, loaren e benehiren nostre Senyor. E vengueren en aquell monestir on 75 

lo cors jahia e beneïren nostre Senyor14 Jesuchrist, qui fins al dia de huy, per les 

oracions de la sancta verge, moltes maravelles fa, al qual és honor e glòria en los segles 

dels segles. Amén. Morí al XIIII dies de les kalendes de juliol. 

                                                 
1 son: som I2 

2 hagués: hague I2 
3 cognegue: conegue I2 
4 aquella: om. I2 
5 en: ab I2 
6 faça’m: faça yo I2 
7 penitència: penttencia I1 

8 frayres: frares I2 
9 portau-lo: portan lo I1 
10 maravellosos: meravellosos I2 
11 infanta: dona I2 
12 fonch: fonc I2 
13 l’emperi: lo l’emperi I1 

14 E vengueren en aquell monestir on lo cors jahia e beneïren nostre Senyor: om. I2 (sembla un salt del mateix al 

mateix) 
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[XCI] DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANCTA1 MARGARITAa 

Margarita és dita de una pedra preciosa qui és appellada margarita, la qual pedra és 

resplandent e poca e virtuosa. E, axí, fonch resplandent sancta Margarita per la sua 

virginitat e poca per humilitat e virtuosa per obres de miracles. És dit que la virtut de 

aquella pedra val contra scampament de sanch e contra malaltia de cor e conforta 5 

l’espirit. E, axí, sancta2 Margarita hac virtut contra l’escampament de la sua sanch per 

la sua fermetat, car en lo seu martyri fonch molt ferma; e hac virtut contra la passió del 

cor, ço és, que hac victòria contra la tentació del diable, car ella sobrà lo diable; 

[CLXXVIc] e hac3 confortament de spirit, car, per ensenyament e per la sua doctrina, 

confortà los coratges de molts e·ls convertí a la fe de Jesuchrist. En4 Theotinus baró, qui 10 

era molt savi, scriví la sua vida. 

LA VIDA DE SANCTA MARGARITA 

argarita fonch de Antiochia, filla d’en5 Theodosi, patriarcha dels gentils, e fonch 

liurada a servir una serventa,b qui fonc sa nodriça. E, com fonch venguda en 

edat de XV anys, ella fonch batejada, per què fonch avorrida de son pare. 15 

E, com ella, un jorn, guardàs ovelles ab d’altres vèrgens, vench a ella un pretor 

per nom Olimbre qui passava per aquell loch e, guardant molt la bellesa de la infanta, 

de aquella fonch molt enamorat. Per què dix als seus hòmens: «Anau e preneu-la, car, 

si ella és franca, yo la pendré per muller e, si és serventa, tendré-la per amiga». E, com 

l’agueren davant ell portada, demanà-li de son linatge e ella respòs: «Yo só de molt 20 

noble linatge e he nom Margarita e só crestiana». E lo pretor li respòs: «Les dues 

primeres condicions te convenen, ço és, [CLXXVId] que es bella de noble linatge, mas no 

cové a tu la terça condició, que tu adores lo Déu crucificat per los jueus». E sancta 

Margarita li dix que de grat era stat crucificat e mort per la nostra redempció e lo 

pretor, irat, féu-la metre en lo carçre. 25 

E l’endemà féu-la’s6 venir davant e dix-li: «Vana poncella, hajes merçè de la tua 

bellesa e adora los déus nostres7 e hauràs bé». E ella dix: «Yo ador aquell qui ha fet cel e 

tera e tot quant és». E lo pretor li dix: «Si tu no consents a la mia voluntat, yo faré lo teu 

cors specejar». E sancta8 Margarita li dix: «Jesuchrist liurà a si mateix a mort per mi e 

yo per ell vull morir». E, lavors, lo pretor la féu posar en lo carçre e féu-la cruelment 30 

turmental, que del seu cors exia sanch axí com hix l’aygua de la font. E aquells qui la 

turmentaven se’n ploraven dient: «Sàpies, Margarita, que nosaltres som dolents com 

axí·t lexes turmentar, axí que seria bo que creguesses en ell». E ella dix: «O, mals 

consellers, partiu-vos de mi, car los turments de la mia carn és salvament de la mia 
                                                 
a Data de celebració: 20 de juliol a Occident. Santa Margarita (segle III-IV) està considerada una santa 
llegendària. Es representa en la seua lluita amb el drac. 
b No té sentit ser lliurada a servir una serventa. LA diu «hec nutrici traditur» (89, 7), és a dir, simplement 
‘confiada a una nodriça’. 

M 
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ànima!». E dix al pretor: «O, malvat, tu has poder en la mia carn, mas la mia ànima 35 

guarda Jesuchrist!». Axí que lo pretor se cobria la sua cara ab lo manto perquè no ves la 

sua sanch scampar. 

Aprés, la féu devallar del turment e metre en lo carçre. E, lavors, sancta9 

Margarita adorà dient: «Senyor Déu, mostre’m l’enemich qui·s conbat ab mi». E, 

encontinent, lo drach li apparech molt gran, qui posà la sua boca sobre lo seu cap, axí 40 

que la transglotí.10 E, axí com la’s bevia, ella·s senyà ab lo11 senyal de la creu e, tantost, 

lo drach sclatà per virtut de la creu e la verge fonch desliurada sens tot mal.a Aprés, lo 

diable li apparech en forma de home per ço que la pogués decebre. E la sancta12 posà’s 

en oració e, com se [CLXXVIIa] levà, pres-lo per los cabells e baxà’l-se13 als peus e tenia-li 

la un peu sobre lo coll e l’altre sobre lo ventre, dient: «O, dimoni malvat! No t’havia 45 

complit ço que m’havies fet e ara est lançat sots los peus de la fembra». E l’enemich 

dix-li: «O, benaventurada verge, sobrat m’as e vençut! E, si home me hagués sobrat,14 

no haguera tan gran dolor e dol-me com ton pare e ta mare foren mos amichs». E 

sancta15 Margarita forçà’l que li digués per què tentava en tantes maneres los chrestians 

e ell dix-li16 que ell havia natural oy e enuig17 dels hòmens virtuosos, jatsia que per ells 50 

sia moltes vegades scarnit: «Yo m’esforç de levar a ells la benaventurança que yo he 

perduda, jatsia que no la puch cobrar, emperò volria que altre no la hagués». E dix que 

Salamó havia enclosos molts dimonis en un vexell, mas, com, aprés la sua mort, de 

aquell vexell los dimonis18 lançassen foch, los hòmens se pensaren que y hagués gran 

tresor, per què trencaren lo vexell e los dimonis, exint d’aquí, ompliren19 tot l’ayre. E, 55 

aquelles20 paraules dites, ella li levà damunt los peus e lo dimoni desparegué e, axí, ella 

fonch segura que·l dexeble vencés, pus que·l maestre havia vençut.b 

E lo segon dia, davant tot lo poble, ella fonch21 portada davant lo jutge e, com no 

volgués sacrificar a les ýdoles, fonch22 despullada e mesa en un vexell d’aygua per ço 

que aquí negà’s. E, soptosament, vench terratrèmol e tots aquells caygueren en terra e 60 

la sancta23 verge isqué24 de l’aygua sens mal. Lavors, se convertiren en aquest miracle V 

mília hòmens, los quals lo jutge féu degollar, e manà que sancta Margarita fos 

degollada. Mas ella·s mes en oració, pregant Jesuchrist que perdonàs a tots aquells qui 

eren stats en lo seu martyri, e, axí mateix, pregà que tota dona qui en son part la 

recla[CLXXVIIb]màs que hagués la creatura sens tot perill, per què ella oí del cel una veu 65 

qui25 li dix: «Sàpies, Margarita, que la tua veu és exaudida e atorgada per Jesuchrist». E, 

tantost, ella·s levà de la oració e dix al degollador: «Leva lo teu coltell e mata’m». Lo 

qual li donà gran colp e, axí, perdé lo cap e la sua ànima26 se n’anà a Déu. Sofferí passió 

en lo mes de juliol. 

                                                 
1 DE LA ENTERPRETACIÓ DE SANCTA: La interpretació de santa I2 

2 sancta: santa I2 

                                                 
a En la segona versió de la LA (35), Voragine afegeix ací que aquest episodi és apòcrif. 
b ‘Estigué segura que, com que havia vençut el mestre, podria véncer el deixeble, és a dir, el pretor’. 
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3 hac: hague I2 
4 En: om. I2 
5 d’en: de I2 
6 féu-la’s: fue les I1 I2 
7 déus nostres: nostres deus I2 
8 sancta: santa I2 
9 sancta: santa I2 
10 transglotí: trasgloti I2 
11 lo: so I1 

12 sancta: santa verge I2 
13 baxà’l-se: baxals se I1 bexal se I2 
14 sobrat: vençut I2 
15 sancta: santa I2 
16 dix-li: li dix I2 
17 enuig: enueia I2 
18 de aquell vexell los dimonis: los dimonis de aquell vexell I2 
19 ompliren: vmpliren I2 
20 aquelles: aquestes I2 
21 fonch: fonc I2 
22 fonch: fonc I2 
23 sancta: om. I2 
24 isqué: hixque I2 
25 qui: que I2 
26 ànima: nnima I1 
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[XCII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 QUIRICHa 

Quirich2 vol aytant3 dir com ‘querent arch’; o a chisil, qui vol dir ‘fortalesa’, e cus, 

‘negre’; o és dit de quiris, que és ‘asta’; o de quiriles, que vol dir ‘sedil’; per ço com ell 

fonch arch en ço que fonch corb en la sua humilitat e fonch fort en turments e negre en 

menyspreament de si e fonch asta en combatiment de son enemich e fonch sedil perquè 5 

Déu habità en ell. Car, aquesta gràcia en ell fonch supplicada,b que la edat li negà. 

Julita, ‘ajudant vida’ per ço com spiritualment visqué e, per aquesta raó, profità a 

molts. 

LA VIDA DE SANCT4 QUIRICH [CLXXVIIc] 

uirich fonch fill de na5 Julita, que fonch molt noble dona, e volgué fugir a la 10 

persecució dels chrestians e vench-se’n en6 Tharsun, qui és en Cilícia,7c ab son fill 

en8 Quirich, qui era en edat de tres anys, e fonch presentat a Alexandre, qui era pretor, 

axí que la sua mare lo y portà en los seus braços. E, com dues serventes sues de la sua 

companyia ho veren, fugiren e la desempararen e lo pretor pres l’infant en los seus 

braços e féu batre la sua mare ab nirvis com no volia sacrificar als déus. E, com l’infant 15 

véu la mare batre e ferir, començà a cridar e a plorar molt agrament. E lo pretor 

besava’l e amorava’l per ço que callàs, mas l’infant, qui guardava la mare, gens per 

l’amorar no s’estava de plorar e, ab les ungles, s’esgarrapava la cara e mordia les mans 

al pretor. E, lavors, lo pretor, ple de ira e de mala voluntat, lança l’infant per una scala 

avall tant fortment que·l cervell de l’infant sortí en la cadira.d E, com sancta9 Julita véu 20 

que·l seu fill anava a paradís abans de ella, molt alegra féu gràcies a Déu. E, lavors, na10 

Julita fonch scorxada e en pega bullent lançada e, aprés, fonch scapsada. E féu los 

membres de l’infant e de la mare molt luny lançar fora la ciutat e foren plegats per 

l’àngel e soterrats per chrestians. Aprés, foren trobats los lurs cossos en temps de 

Constantí lo Gran, com fonch retuda pau a la Sglésia.e 25 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 Quirich: Uirich I1 (falta la caplletra). 
3 aytant: tant I2 

                                                 
a La vida de sant Quirze apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Vit i 

Modest. Data de celebració: 16 de juny a Occident (el 15 de juliol a Orient: sembla que FS ha agafat com a 

referència aquesta data per a la festivitat de sant Quirze, que alhora és posterior a santa Margarida, 

celebrada en l’Església ortodoxa el 13 de juliol). Sant Quirze i sant Julita (segles III-IV) estan considerats 

personatges llegendaris. Es representa santa Julita amb sant Quirze nadó als braços o com un nen al seu 

costat. 
b «suppleuit» (LA 78, 6), és a dir, ‘suplida’, en el sentit que allò que l’edat li negà estigué suplit per la gràcia 

divina. 
c Tars, població de la regió de Cilícia, a la costa sud de l’Anatòlia, a l’actual Turquia, entre la serralada del 

Taure i la mar. 
d ‘Lançà l’infant per una escala amb tanta força que topà contra una cadira i el cervell l’isqué’. 
e Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. 

Q 
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4 SANCT: sant I2 
5 na: om. I2 
6 en: a I2 
7 Cilícia: cicilia I1 (Cilicie LA 78, 8) 
8 en: om. I2 

9 sancta: santa I2 
10 lavors, na: santa I2 
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[XCIII] LA VIDA DE SANCT ALEXIa 

anct1 Alexi fonch fill de n’Euphemià, qui fonch molt noble baró de Roma, lo qual 

Euphemià era en la sala de l’emperador primer e davant tots los altres e staven ab 

ell M2 in[CLXXVIId]fants vestits molt noblament3 e tots cenyits ab correges de seda e 

d’argent. E aquest baró4 era molt misericordiós als pobres e, cascun jorn, fahia5 5 

apparellar en son alberch tres taulades de menjar que donaven als pobres e ell mateix, 

qui·ls servia abans que ell6 menjàs. E, com ell menjava, era hora nona7 passada e 

menjava ab hòmens religiosos. E la sua muller havia nom Aglaes e era d’aquella 

mateixa condició e d’aquella mateixa voluntat8 en fer caritat als pobres. E, com no 

haguessen infants, per lurs pregàries, nostre Senyor los donà un fill e, com aquell fonch 10 

nat, preposaren de viure castament. E l’infant fonch batejat e hagué nom Alexi e feren-

li mostrar les liberals arts.  

E, com ell aprengués molt bé e fonch9 pervengut en edat de XIIII anys,b una 

donzella li fonch donada per muller, qui era del palau de l’emperador. E, com lo jorn 

de les núpcies fonch passat e fos venguda la nit, ell pres la sua muller a part e pregà-la 15 

que visquessen abdosos castament, la qual cosa li atorgà sa muller, per què ell li liurà 

un seu anell d’or e una cinta de or que cenyia e dix-li: «Yo·t prech muller que açò 

guarts bé fins que Déu vulla fer [CLXXVIIIa] de nosaltres lo seu voler». Aprés, ell pres 

una partida de les sues riqueses e mes-se amagadament en la nau Loadiciac e, puys, 

se’n vench en Edissa,d ciutat que era de Síria, on havia una mol10 noble sglésia on ell 20 

entrà. E havie-y una ymage de Jesuchrist en un noble drap de seda, la qual no era feta 

per mans de hòmens, e adorà-la. E, en aquella sglésia, ell donà tot quant portava a 

pobres per amor de Déu. E vestí’s una vestidura11 de pobre e acompanyà’s ab los altres 

pobres en la plaça de Sancta12 Maria e anava per les places e per les cases a captar la 

sua vida e lo restant donava als pobres.  25 

Mas, com lo pare se dolgués molt del perdiment del seu fill e volia saber en qual 

part era anat, envià missatgers per diverses partides del món perquè·l li portassen. E 

alguns missatgers vengueren aquí on era son fill, mas no·l conegueren. Mas, sanct13 

Alexi conexia a ells e donaren-li del pa a la porta, axí com als altres pobres, la qual 

almoyna ell rebé molt volenterosament faent gràcies a nostre Senyor, dient: «Senyor, a 30 

                                                 
a Data de celebració: 17 de juliol. La llegenda de sant Aleix (segle V) és d’origen oriental, encara que la 
versió llatina, del segle X, incorporà elements propis que l’adaptaren, com ara la referència a Roma com a 
lloc de naixement, en lloc d’Edessa, o el paper del papa en el reconeixement de les depulles del sant. Es 
representa com a pelegrí, amb un bastó; a vegades, també apareix sota l’escala on visqué o amb a carta que 
escrigué. 
b LA diu «ad puberem etatem» (90, 6). És curiós que el FS tradueix la xifra d’anys, catorze, per ‘l’edat de la 
pubertat’. 
c «Post hoc de substantia sua accipiens ad mare discessit ascendensque occulte nauem Laodiceam usque 
deuenit indeque pergens in Edissam...» (LA 90, 11); és a dir, ‘s’embarcà amagadament en una nau que el 
portà a Laodicea’. Laodicea, antiga població de Frígia, regió occidental de l’Àsia Menor. 
d Edessa, antiga població de Síria que correspon a l’actual ciutat d’Urfa, a Turquia. 

S 
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tu fas gràcies com m’as feta rebre almoyna dels meus servents». E, com los missatgers 

se’n foren tornats, digueren a Euphemià que no l’avien pogut trobar. E la sua mare, 

depuys que son fill se’n fonch anat, totahora stigué davant un altar que havia en la casa 

en oració, adorant e dient que axí staria totstemps14 en tristor e en plor e en dolor fins 

que lo seu fill hagués cobrat. E la sua muller dix: «Yo staré sola, axí com a tortra qui ha 35 

perdut son companyó».15 

E, com sanct Alexi stigués XVII anys en la plaça de Sancta16 Maria, vench veu del 

cel en la capella qui dix: «Fes entrar l’ome de Déu, qui és digne del regne del cel, per ço 

com la sua oració plau a Déu». E, com lo capellà no sabia de qual ho dehia, la veu li 

dix: «Aquell [CLXXVIIIb] qui stà a la porta de la sglésia, aquell és». E lo capellà isqué17 40 

defora de la sglésia e mes dins sanct Alexi e aquí ell fonch molt amat per los capellans e 

honrat per lo poble. E, com véu que gran honor li fahien,18 no li plahia19 e conegué que 

vanaglòria era al servey de Déu, per què ell exí de la ciutat e entrà-sse’n en la nau 

Loadicia e, aprés, se vengué a Tharsum, qui és en Cilícia.20a Mas, per la voluntat de 

Déu, la nau vench al port de Roma e sanct21 Alexi, lavors, dix: «Yo staré en casa de mon 45 

pare, que no·m conexerà, e no faré a negú enuig e pregar-l’é que·m vulla sostenir e 

donar almoyna en sa casa axí com ne dóna a molts pobres». E, axí, ell se vench a Roma. 

E, axí com son pare exia del palau de l’emperador, aquest li dix: «O, servent de 

Déu! Pelegrí só e pobre, mana e vulles que yo sia rebut en ta casa e dóna’m a menjar 

del que reste de la tua taula, que bon guardó n’auràs de Déu». E, com açò oí lo pare,22 50 

dix: «Per amor de Déu e del meu fill, que tan longament he yo perdut, vull que en23 la 

mia casa sies rebut». Per què manà que tots dies li dassen a menjar e manà a un servent 

que tots dies li donàs a menjar. E, axí, sanct24 Alexi stava aquí dia i nit vel·lant e 

dejunant. E la companyia qui stava en casa scarnien-lo e li fahien25 molts enuigs en 

diverses maneres, axí que li lançaven aygua damunt, mas lo sanct26 hom ho sofferia tot 55 

en paciència, per què stigué en casa de son pare XVI anys. 

E, com conech que la sua fi s’acostava, ell dix al seu servicial que li portàs tinta e 

paper. E, com li n’hac27 portat, sanct28 Alexi, ab la sua mà, scriví tota la sua vida e com 

era stat son ésser. E, com vench lo diumenge, que les misses foren dites e les gents 

volgueren exir de la sglésia, una veu fonch oïda dient: «Veniu [CLXXVIIIc] tots vosaltres 60 

qui sou treballats que yo us alegraré».b Per què lo poble ne fonch molt spantat. E altra 

vegada la veu dix: «Sercau l’ome de Déu qui és finat per ço que prech Déu per Roma». 

E, com ells pensassen e sercassen e no trobassen29 qui era, un donzell de n’Euphamià30 

vench a ell e dix-li: «Senyor, vejau si, per ventura, seria aquell home31 pobre que vós 

longament32 haveu sostengut, car sapiau que és mort». E Euphemià vench e trobà’l 65 

mort e véu-li la sua cara axí com d’àngel flamejant e véu que tenia en la mà un scrit e 

volgué-lo-y pendre, mas lo sanct hom33 lo tenia tant fort que no lo y pogué pendre. Per 

                                                 
a Tars, població de la regió de Cilícia, a la costa sud de l’Anatòlia, a l’actual Turquia, entre la serralada del 
Taure i la mar. 
b Mt 11, 28. 
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què envià a l’emperador e al bisbe major, Honori e a Innocent,a que vinguessen a veure 

la gran maravella. Per què ells vengueren prest e l’emperador començà a dir: «Amich, 

tu qui mort est, dóna’m la carta per ço que vejam qui est34 en l’escrit, car, jatsia que yo 70 

sia peccador, governador só de l’emperi». E no li volgué donar la carta. E lo bisbe dix:  

«Amich, dóna a mi la carta e yo veuré què y ha scrit».35 E, encontinent, ell obrí la mà e 

liurà la carta al bisbe e legí-la davant tots. E, com son pare oí que aquell era son fill, 

fonch mol36 torbat e caygué en terra spantat. E, com fonch tornat en son seny, ell se 

esquinçà sos vestiments e se arrencà los cabells e sobre lo coll de son fill ell cridà dient: 75 

«O, fill meu! Per què m’as axí treballat e m’as donades tantes dolors?». Enaprés, 

vengueren la sua mare e la sua muller, qui feren molt gran dol. 

E lo bisbe e l’emperador posaren sanct37 Alexi en un bell lit e portaren-lo en mig 

de la ciutat. E, com algun malalt tocava lo seu sanct38 cors, encontinent era guarit e los 

cechs cobraven la vista e los endemoniats eren desliurats. E, com l’emperador e lo 80 

bisbe39 veren [CLXXVIIId] que los miracles se fahien40 aquí molt grans e que moltes gents 

venien aquí per tocar lo seu cors, que no·l podien portar a la sglésia per soterrar, per 

què ells lançaven molta moneda deçà e dellà per la plaça e, mentre que les gents 

plegaven la moneda, lavors portaren lo cors a la sglésia. E, ab gran treball, posaren-lo 

al temple de Sanct Bonifaci e aquí ells stigueren pregant e orant per VII dies. E feren-li 85 

un sepulcre de argent e d’or en lo qual lo soterraren molt honradament e del seu cors 

exia molt bona odor. Morí en lo XVII dia de juliol. 

                                                 
1 La caplletra està a l’inrevés. Sanct: sant I2 

2 M: mil I2 

3 noblament: noblaments I1 

4 baró: noble baro I2 
5 fahia: fehia I2 
6 ell: om. I2 
7 nona: de nona I2 
8 e d’aquella mateixa: om. I2 
9 fonch: fos I2 
10 mol: molt I2 
11 vestidura: roba I2 
12 Sancta: santa I2 
13 sanct: sant I2 

14 totstemps: tostemps I2 
15 son companyó: sa companyia I2 
16 Sancta: santa I2 
17 isqué: hixque I2 
18 fahien: fehien I2 
19 plahia: plague I2 
20 Cilícia: cicilia I1 (Cilicie 90, 30) 
21 sanct: sant I2 

22 açò oí lo pare: lo pare aço oi I2 
23 en: eo I1 

24 sanct: sant I2 
25 fahien: fehien I2 

                                                 
a Honori, emperador romà d’Occident del 395 al 423. Innocenci I, papa del 401 al 417. 
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26 sanct: sant I2 
27 li n’hac: lin hague I2 
28 sanct: sant I2 
29 trobassen: sabessen I2 
30 n’Euphamià: euphemia I2 
31 aquell home: all home I1 lome I2 

32 vós longament: longament vos I2 
33 sanct hom: sant home I2 
34 est: es I2 
35 scrit: scit I1 

36 mol: molt I2 
37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 
39 l’emperador e lo bisbe: lo bisbe e lemperador I2 
40 fahien: fehien I2 
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[XCIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 MARIA MAGDALENAa 

Maria vol dir ‘amargosa mar’ o ‘il·luminadora’ o ‘il·luminada’. Per aquests tres noms 
són enteses les III2 parts bones que ella3 elegí a si, ço és: part de penitència e part de 
contemplació e part de celestial glòria. De la terça partb és entés ço que nostre Senyor 
dix: «Maria elegí la noble part, que no serà apartada d’ella».c La primera part no serà 5 
levada d’ella per raó de la fi, qui és aconseguiment de benaventurança; ne la segona 
part,4 per raó de continuïtat, car la contemplació de la via és continuada ab la 
contemplació de la sua perdurabilitat; ne la terça, per raó de la sua eternitat. En quant, 
donchs, elegí noble part de penitència és dita amargosa mar per ço com aquí hac gran 
amargor, que és manifest per ço com tantes làgremes lançà que los peus del Senyor ne 10 
lavà. En quant elegí noble part de contemplació5 és dita il·luminadora per ço que 
d’aquí rebé lum del qual il·luminà los altres. En quant elegí noble part de la celestial 
glòria és dita il·luminada per lum de claredat en lo cors. Magdalena vol dir ‘stant quasi 
culpable’ o Magdalena [CLXXIXa] vol dir ‘guarnida’ o ‘gran’, per què és demostrat qual 
fonch ella abans de la sua conversació: fonch ella, stant culpable, per obligació a pena 15 
perdurable. Fonch en la conversació guarnida per armadura de penitència: noblament 
se guarní a totes maneres de contricions, car aytants6 peccats com ella féu aytants7 
sacrificis féu. Aprés la sua conversació fonch gran per gran abundància de gràcia, car 
allà on abundaven los defalliments sobreabunda gràcia. 

LA VIDA DE SANCTA MARIA MAGDALENA 20 

aria Magdalena és appellada per lo castell Magdalod e fonch filla de nobles 
parents, ço és, de linatge real: lo seu pare havia nom Siri e la sua mare,8 Eucària. 

Era sancta Magdalena heretera del castell Magdalo ab lo seu frare Làtzer e la9 sua sor 
sancta10 Martha –és lo castell d’on ella era heretera prop de Genazarete dues milles–, e 
Bethània,f qui és prop Jherusalem, e gran partida de Hierusalem possehia, les quals 25 
possessions entre ells departiren11 en tal manera que sancta Maria Magdalena hagué 
Magdalo, [CLXXIXb] qui és castell, e sanct12 Làtzer hagué la part de Jherusalem e sancta 
Martha hagué Bethània. E, com sancta13 Maria Magdalena fos delicada de son corsg e 

                                                
a FS no arreplega la vida de santa Praxedis que apareix entre la de sant Aleix i santa Maria Magdalena. 
Data de celebració: 22 de juliol. Santa Maria Magdalena (segle I) acompanyà Jesús al peu de la creu i fou la 
primera a qui s’aparegué després de la resurrecció, encara que també s’identifica tradicionalment amb 
altres personatges evangèlics, com ara la pecadora que ungeix Jesús i l’eixuga amb els seus cabells i Maria 
de Betània, germana de Llàtzer. Es representa vestida noblement amb el pot d’ungünets a les mans o com 
a penitent nua, només coberta amb els seus cabells, i una calavera a la mà. 
b Traducció errònia: «de qua triplici parte» (LA 92, 3); és a dir, ‘de les tres parts’. 
c Lc 10, 42. 
d Magdala, població de Palestina a la vora oest del llac de Tiberíades. 
e Genesaret, població de Palestina al nord-oest del llac de Tiberíades. 
f Població de Palestina, situada uns 5 km a l'est de Jerusalem, l'actual El-'āzarīye. 
g ‘Fou lliurada a les delícies del cos’ («cum autem Magdalena deliciis corporis se totam exponeret», LA 92, 
20). 

M 
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sanct Làtzer cavallerejàs e sancta14 Marta governàs les partides de la sor e de son frare, 
<e> donava ço que mester fahia15 als cavallers e a les companyes. E, aprés lo pujament 30 
de nostre Senyor, ells veneren totes lurs coses e posaren lo preu als peus dels apòstols.  

E, com sancta16 Maria Magdalena abundàs en riqueses per la sua bellesa, seguí la 
sua voluntat e fonch appellada peccadora e perdé lo nom que havia. E, com Jesuchrist 
prehicàs en aquell loch e en altres, ella se n’anà a la casa d’en17 Simon Lebròs, on 
prehicava Jesucrist, mas no·s gosà posar entre los justs e posà’s detràs los peus de 35 
Jesuchrist, en lo qual loch ella li lavà los peus ab les sues làgremes e ab los seus cabells 
los li torcà e, puys, ella li untà los peus ab molt noble18 ungüent per ço com les gents de 
aquella regió19 usen20 de ungüents per la gran calor del sol e·s banyen sovint. E, com 
en21 Simon se pensàs que Jesuchrist fos profeta e que no·s jaquira22 tocar a la peccadora, 
<e>23 de açò lo représ Jesucrist e perdonà a la Magdalena sos peccats. 40 

Aquesta és aquella sancta Maria Magdalena a la qual Déu donà tan grans 
benifets e li mostrà molts senyals de amor, car de ella lançà VII dimonis e la encés en sa 
amor e la féu sa familiar e sa hostesa e volgué que fos procuradora sua per lo camí e la 
scusà humilment davant lo phariseu qui dehia que ella no era neta e24 la scusà davant 
la sua sor, qui la tenia per ociosa, e la scusà a Judes, qui dehia que era guastadora. E, 45 
quant la véu plorar, ell plorà per amor d’ella; e li resuscità lo seu frare, qui havia IIII 
jorns25 que era mort; e, per amor d’ella, sanà la sua sor de la corrença de la sanch, que 
havia perduda VII anys; e, per [CLXXIXc] mèrits de la qual, na Marcel·la, serventa de la 
sua sor, dix26 que benaventurat era lo ventre que l’avia portada.27 Segons que diu 
sanct28 Ambròs, aquella fonch Martha e aquesta fonch serventa d’ella. E aquesta fonch 50 
qui lavà los peus al Senyor ab les làgremes e ab los cabells los torcà e ab ungüents los 
untà; la qual, en temps de gràcia, féu primerament penitència; e elegí29 la noble part; e, 
seent als peus del Senyor, oí les sues paraules; e untà lo cap del Senyor ab crisma; e 
fonch en la passió de Jesuchrist; e apparellà los ungüents ab què volgué untar lo seu 
preciós cors; la qual no·s volgué partir del moniment, si bé se partien los dexebles; a la 55 
qual apparegué30 Jesuchrist quan31 fonch resuscitat e la féu missatgera dels apòstols.  

E, en lo temps de Jesuchrist, XIIII anys aprés de la passió, com los jueus ja 
haguessen mort sanct32 Steve e los altres dexebles haguessen lançats de la terra de 
Judea, los quals se n’anaren en diverses regions prehicant la paraula de Déu, era en 
aquell temps ab los apòstols sanct Maximí, qui era un dels LXXII dexebles del Senyor,33 60 
al qual sanct34 Pere comanà sancta35 Maria Magdalena. E, en aquell temps, sanct 
Maximí e sancta Maria Magdalena e sanct Làtzer e sancta Martha e na36 Marcel·la, lur 
serventa, e sanct37 Cedoni –qui era nat cech, mas, per Jesuchrist, fonch il·luminat–,38a 
tots ensemps, ab molts d’altres, se’n vengueren a Marsella e no trobaren negú qui·ls 
acullís e posaren davall un porxe qui era comú a totes gents. E, com sancta39 Maria 65 
Magdalena ves venir lo poble al porxe per ço que sacrificassen a la ýdola qui aquí era, 

                                                
a Es refereix a sant Sidoni d’Ais, la festivat del qual és el 23 d’agost. 
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ella anà envers ells e, ab ses belles paraules, ella los fahia partir de lurs errors e 
prehicava’ls fortment de Jesuchrist, per què foren tots maravellats de la sua bellesa e 
del seu saber e de ses40 paraules. 

Aprés41 açò, vench lo príncep [CLXXIXd] de Proença ab la sua muller sacrificar a 70 
les ýdoles per ço42 que haguessen infants, als quals dix sancta Maria43 Magdalena, 
prehicant Jesuchrist, que no sacrificassen a la ýdola. E, alguns dies passats, sancta44 
Maria Magdalena apparech a la sua muller en visió dient: «Per qual raó lexau45 los 
sancts46 hòmens morir de fam e de desayre com tu sies rica e sadolla? Sàpies que mal 
te’n vendrà si a ton marit no ho dius que·ls faça algun bé». Les quals paraules no volch 75 
dir al marit, al qual sancta Maria Magdalena apparech molt terriblament dient: «O, mal 
home! Per qual raó no dónes a menjar als barons de Déu e·ls lexes morir de fam? Tu 
jaus en ton palau molt bé e en bons draps de seda e aquells són sens hostal. Sàpies, 
enemich de Déu, que no scaparàs per ço com no·ls has fet bé». E, tantost, ella 
desparegué. Per la qual visió la muller se despertà e, spantada, dix a son marit: 80 
«Senyor, has tu vista una visió que yo he vista de una fembra?». E lo marit li respòs: 
«Dona, hoc». Donchs, dix la muller: «Façam ço que ella vol perquè no vingam en ira 
del seu Déu». Per què lo rey los manà donar hostal e·ls féu donar ço que mester havien. 

E, un dia que sancta Maria Magdalena prehicava,47 lo príncep li dix: «Penses tu 
que pugues deffendra48 aquella fe?». E ella respòs: «Yo só apparellada de defendre la 85 
mia fe ab miracles e ab prehicacions del nostre maestre,49 qui és en Roma». E lo príncep 
dix-li:50 «Vet que yo51 só apparellat de obeir al teu Déu si tu acabes ab ell que haja52 fill 
de ma muller». E, lavors, sancta Maria53 Magdalena pregà Jesuchrist que·ls donàs 
infant per lo qual lo poble se convertís54 e plagué a nostre Senyor que la dona concebé. 
E lo príncep promés de55 anar dellà mar per saber si era ver ço que sancta Maria56 90 
Magdalena prehicava e féu fer una nau on se mes.57 E la muller dix-li: «Yo·t prech, 
senyor,58 que tu no vagas59 sens [CLXXXa] mi». E lo príncep respòs: «Dona, no·s pot fer 
que vós aneu per mar tant larch viatge60 per ço com sou prenys e en la mar que ha 
grans perills,61 per què aturau en la ciutat e62 pensau de regir lo63 regne». Mas, com ella 
no volgués aturar,64 obtengué lo que volia. E sancta Maria65 Magdalena los posà lo 95 
senyal de la creu en los muscles per ço66 que lo diable no·ls empatxàs en67 lo camí. E 
recolliren-se en la nau ab totes les coses necessàries per lur viatge e jaquiren la ciutat en 
guarda de sancta Maria68 Magdalena. 

E, com hagueren anat un dia e una nit, la mar se somogué per gran tempestat, 
entant que la dona infantà un infant e, del part, ella morí. E, com la mare no hagués let, 100 
lo príncep fonch molt irat per raó de la sua muller e per raó del fill, qui·s moria. E los 
mariners volgueren lançar la dona en la mar per ço com la tempestat no cessava e lo 
príncep dix-los: «Sperau un poch, car yo veig una muntanya on la porem posar ab 
l’infant ensemps embolcada en un mantell». E, axí com lo príncep l’agué aquí en terra 
posada, ell dix: «O, Magdalena! Per quina raó es venguda a la mia perdició? Saps bé 105 
que per la tua amonestació só yo en aquest perill e he perduda la muller e lo fill que 
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tant havíem desijat. A tu la coman, axí com t’é comanada la ciutat de Marsella e lo 
regne». E cobrí-la ab lo mantell e jaquí-la ab l’infant. 

E, com lo príncep fonch69 vengut en Acre,a sanct70 Pere li fonch davant e véu-li lo 
senyal de la creu en los muscles. E dix-li qui era e lo príncep lo y digué tot per orde. E 110 
sanct71 Pere dix-li: «Pau sia ab tu. Bon consell has pres, no sies irat si la tua muller dorm 
ne lo teu fill se reposa ab ella, car Jesuchrist, qui u dóna, ho pot levar e retre». Enaprés 
sanct Pere menà lo príncep en Jherusalem e mostrà-li là on Jesuchrist prehicà e féu 
miracles e portà’l al loch [CLXXXb] on sofferí passió e allà on se’n pujà als cels.  

E, com lo príncep fos per sanct72 Pere instruït en la fe e hagués aquí stat dos anys, 115 
mes-se en la mar per tornar en sa terra. E passaren per aquell loch on havia lexada sa73 
muller e lo príncep isqué74 en terra e trobà l’infant que jugava ab75 petxinetes. E, axí 
com ell lo volgué pendre, l’infant fugí e anà’s metre sots76 lo mantell de sa mare e pres 
la mamella e mamà. E, com ell ho véu, dix: «O, Maria Magdalena, e com me seria ben77 
pres si la mia muller tornava viva!78 Car yo crech certament que tu has nudrit mon fill, 120 
per què pots resuscitar la mare». Aprés de açò dit, la dona se levà de peus e dix: «De 
gran mèrit és sancta79 Maria Magdalena qui m’à resuscitada! E sàpies que yo só stada 
en tots aquells lochs on tu es anat ab sanct Pere ab sancta80 Maria Magdalena, qui m’à 
acompanyada». 

Aprés se meteren en la mar e meteren-se a navegar fins que foren a Marsella, on 125 
trobaren sancta81 Maria Magdalena, qui prehicava al poble. E lançaren-se als seus peus 
e comptaren-li tot lo82 que·ls era esdevengut. E reberen de sanct83 Maximí baptisme e 
destroïren totes les ýdoles e feren moltes sglésies e ordenaren aquí en bisbe sanct84 
Làtzer. Aprés, ells anaren en la ciutat d’Aix e convertiren lo poble e feren aquí bisbe 
sanct85 Maximí. 130 

E sancta86 Maria Magdalena anà-sse’n en un hermitatge e mes-se dins una cova 
que li feren los àngels e aquí stigué XXX anys. En lo qual loch no havia aygua ne herba 
ne arbre, per què fonch manifest que Déu li donà a menjar e la acompanyà. E, cascun 
dia, los àngels la alçaven en l’ayre VII hores del dia e havia glorioses companyies, axí 
que hom oïa la veu e los cants dels àngels; e, cascun dia, de precioses viandes era 135 
sadollada. E, aprés, per aquells mateixs àngels al loch propi era [CLXXXc] tornada e és 
cert que no affreturava de aliments corporals. 

Fonch un capellà qui stigué en hermitatge prop de ella XII anysb e véu un dia los 
àngels en quina manera venien a sancta87 Maria Magdalena, axí com la alçaven ne com 
la abaxaven en son loch. E, com lo prevere volgués anar en aquell loch, no pogué e 140 
tornà-sse’n, conexent que Déu no volia que y anàs. E nomenà lo nom de Déu e dix: 
«Yo·t conjur per Jesuchrist a tu, qui est en la cova, que, si est home o altra creatura 
                                                
a Població i port de Palestina situada a la plana costanera que voreja la badia de Haifa. 
b LA es refereix a la distància, no al temps transcorregut pel capellà en l’ermitatge: «ad duodecim stadia 
loco eidem uicinam sibi cellam locauit» (LA 92, 134); és a dir, a dotze estadis d’on es trobava santa Maria 
Magdalena, uns 2.400 m. 
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racional, que tu m’o digues». E sancta88 Maria Magdalena li dix: «Vine prop de mi e 
sabràs veritat de açò que desiges». E, com li fonch prop ella, li dix: «Membre’t de 
l’Evangeli, de aquella Maria peccadora qui lavà ab los seus ulls los peus del salvador e 145 
ab los seus cabells los exugà». E lo prevere li respòs: «Bé·m recorda e més de XXX anys 
són passats que açò és stat fet, e açò creu la Sglésia». «Donchs, yo só aquella e só stada 
ací XXX anys que no he vist hom carnal, sinó los àngels qui·m donen aquell goig que tu 
veus. E, per ço com a mi és revelat que dech passar de aquesta vida, ves a sanct89 
Maximí bisbe e digues-li que, en90 lo jorn de Pasca,91 a hora de matines, que entra en lo 150 
chor de la sglésia e aquí trobarà lo meu cors, que·ls àngels hi hauran portat». E lo 
prevere oïa la veu d’aquella axí com si fos d’àngel, emperò no veya negú.92 E, axí,93 obeí 
al seu manament e lo y comptà tot per orde. E sanct Maximí féu gràcies a Déu ab gran 
goig que hagué. 

E, en aquell jorn e en aquella hora, sanct94 Maximí entrà en la sglésia e aquí véu 155 
sancta Maria Magdalena ab los àngels, e stava levada dos coldos95 sobre terra enmig 
dels àngels ab les mans steses Déu pregant. E, com sanct96 Maximí no·s gosàs a ella 
acostar, ella li dix: «Vine, pare, acosta’t a la tua filla». E, axí com ella lo 
guar[CLXXXd]dava, no u pogué sofferir per la gran claredat de la sua vista. E sanct 
Maximí appellà tot lo clero e lo prevere damunt dit e la benaventurada rebé lo cors 160 
preciós de Jesuchrist de les mans del bisbe ab gran scampament de làgremes. Enaprés, 
davant l’altar se lançà batent-se los pits e la sua sanctíssima97 ànima se n’anà a Déu. E 
tots sentiren tan gran odor que per VII dies ne foren confortats. E sanct Maximí soterrà 
lo gloriós cors molt honradament e ell mateix, com se morí,98 se manà soterrar prop 
ella. 165 

En lo temps de Carlesmaynes,99a en l’any de nostre Senyor VII cents LXIX, en100 
Girard, duch de Burgunya, com no pogués haver fills101 de sa muller, ab gran voluntat 
ell donava ço del seu als pobres e a fer sglésies e monestirs. E, com hagué fet lo 
monestir de Vicèlia,b ell tramés un monge ab convinent companyia a l’abat del 
monestir, en la ciutat d’Aix, per veure si poria haver de les relíquies de sancta102 Maria 170 
Magdalena. E lo monge, com fonch a la ciutat, ell la trobà destroïda per pagans e aquí 
ell trobà lo sepulcre de sancta103 Maria Magdalena, en lo qual era lo seu cors. E, una nit, 
ell obrí lo sepulcre e portà-sse’n lo seu104 cors a l’hostal. En aquella nit, apparech 
sancta105 Maria Magdalena al monge dient: «No hajes temor, acaba ço que has 
començat». E, com fonch106 vengut prop del monestir, a mijà leugua,107 no pogué moure 175 
les relíquies fins108 l’abat ab los monges hi foren venguts, qui se’n portaren lo cors109 
honradament Déu loant. 

Era un cavaller qui cascun any venia al cors110 de sancta Maria Magdalena e morí 
en una batalla sens confessió. E, mentre los parents lo portaven, davant tots ells 

                                                
a Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador a partir del 
800. 
b Vézelay, població de Borgonya, França. 



 540 

resuscità e demanà lo prevere e, com se fonch confessat e combregat, se n’anà a Déu 180 
encontinent. 

Una nau en què anava molta gent perí en la mar e havia-y [CLXXXIa] una dona 
prenys, la qual reclamà sancta111 Maria Magdalena e promés-li que, si la restaurava del 
perill ne havia fill, que·l faria servent del seu monestir. E, tantost, li apparegué una 
dona vestida honestament qui la portà a la riba de la mar sens mal. Aprés, parí l’infant 185 
e complí lo vot faelment. 

Dien alguns que sancta112 Maria Magdalena fonch113 sposa de sanct114 Johan 
Evangelista e havia-la presa per muller. E, lavors, com Jesuchrist lo cridà de les 
núpcies, ella ne fonch molt irada e, per açò, ella peccà. E, com no fos raó que 
l’appellament de sanct Johan fos occasió115 del perdiment d’ella, Jesuchrist la convertí 190 
misericordiosament e li féu fer penitència. E, per açò116 com ella·s partí dels delits 
carnals, per ço li donà Jesuchrist molts delits spirituals en la sua amor. És dit que per 
açò honrà sanct117 Johan més que·ls altres com lo partí dels delits carnals. 

Fonch un hom118 qui era cech e vench visitar lo sanct119 cors de sancta Maria 
Magdalena. E, com lo seu guiador li dix que ell120 vehia la sglésia, ell cridà altament: 195 
«O, sancta121 Maria Magdalena, plàcia’t que yo veja la tua sglésia!». E, açò dit, ell la véu. 

Era un hom122 qui scriví tots sos peccats en una carta e posà l’escrit sobre l’altar, 
dejús lo drap. E pregà sancta Maria123 Magdalena que li impetràs perdó de tots sos 
peccats e, com ell124 pres la carta, ell125 trobà tots los peccats delits de la carta.126 

Era un hom127 qui stava pres per deute e reclamava sovint sancta Maria128 200 
Magdalena que li valgués. E, una nit, apparech-li una bella fembra qui li trincà la presó 
e, com fonch desliure,129 ell fugí. 

Havia en Flandes130 un capellà qui havia nom Steve e plahia-li tot mal a fer e açò 
qui era de salut e de veritat li desplahia, mas havia gran devoció en santa Maria131 
Magdalena e dejunava e colia la sua fe[CLXXXIb]sta. E, com ell visitàs lo seu sepulcre, 205 
santa Maria Magdalena132 li apparech ab dos àngels qui la sostenien e dix-li: «Per què 
fies en los meus mèrits e no has dolor de tos peccats? Despuys que tu comencist de 
haver devoció en mi, yo he pregat Déu per tu. Leva sus e penit-te de tos peccats e yo 
no·t desempararé fins que tu133 sies a Déu reconciliat». E, tantost, lo capellà se n’entrà134 
en una religió e fonch hom de sancta135 vida. En la sua mort fonch vista sancta Maria 210 
Magdalena prop lo seu lit ab molts àngels e la sua ànima, qui se’n pujà com a coloma al 
cel. 

                                                
1 sancta: santa I2 
2 III: tres I2 
3 ella: om. I2 
4 part: om. I2 
5 contemplació: contemplocio I1 

6 aytants: tants I2 
7 aytants: tants I2 
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8 mare: mare hauia nom I2 

9 la: ab la I2 
10 sancta: santa I2 
11 Tant en partida com en departiren, l’abreviatura de par en I1 incorpora també la t. 
12 sanct: sant I2 
13 sancta: santa I2 
14 sancta: santa I2 
15 fahia: fehia I2 
16 sancta: santa I2 
17 d’en: de I2 

18 molt noble: precios I2 
19 regió: tegio I1 

20 usen: usan I2 
21 en: om. I2 
22 jaquira: iaquiria I2 
23 <e>: om. I2 
24 e: om. I2 
25 IIII jorns: quatre dies I2 
26 dix: dix a jesu christ I2 
27 portada: portat I2 

28 sanct: sant I2 
29 elegí: elegia I2 
30 apparegué: apparec I2 
31 quan: quant I2 
32 sanct: sant I2 
33 del Senyor: om. I2 
34 sanct: sant I2 
35 sancta: santa I2 
36 sanct Maximí e sancta Maria Magdalena e sanct Làtzer e sancta Martha e na: sant maximi e santa magdalena e 
sant latzer e santa martha e I2 
37 sanct: sant I2 
38 per Jesuchrist, fonch il·luminat: jesu christ lo illumina I2 
39 sancta: santa I2 
40 ses: les sues I2 
41 Aprés: Apres de I2 

42 ço: om. I2 
43 Maria: om. I2 
44 sancta: santa I2 
45 lexau: lexes I2 
46 sancts: sants I2 
47 que sancta Maria Magdalena prehicava: prehicant santa magdalena I2 
48 deffendra: defendre I2 
49 maestre: mestre I2 
50 dix-li: li dix I2 
51 yo: om. I2 
52 haja: hage I2 
53 sancta Maria: santa I2 
54 per lo qual lo poble se convertís: om. I2 
55 de: om. I2 
56 Maria: om. I2 
57 on se mes: om. I2 
58 senyor: om. I2 
59 vagas: vages I2 
60 que vós aneu per mar tan larch viatge: om. I2 
61 en la mar que ha grans perills: son grans los perills de la mar I2 
62 aturau en la ciutat e: om. I2 
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63 lo: lu I1 
64 aturar: aturarar I1 

65 sancta Maria: santa I2 
66 ço: om. I2 
67 en: per I2 
68 de sancta Maria: a santa I2 
69 fonch: fonc I2 
70 sanct: sant I2 
71 sanct: sant I2 
72 sanct: sant I2 

73 havia lexada sa: lo princep hauia lexada la I2 
74 isqué: deualla I2 
75 ab: a I2 
76 sots: dauall I2 
77 ben: be I2 
78 tornava viva: resuscitaua I2 
79 sancta: santa I2 
80 sancta: santa I2 
81 sancta: santa I2 
82 lo: ço I2 
83 sanct: sant I2 
84 sanct: sant I2 
85 sanct: sant I2 
86 sancta: santa I2 
87 sancta: santa I2 

88 sancta: santa I2 
89 sanct: sant I2 
90 en: om. I2 
91 Pasca: paca I1 

92 negú: negun I2 
93 axí: om. I2 
94 sanct: sant I2 
95 dos coldos: dues colzadades I2 
96 sanct: sant I2 
97 sanctíssima: santissima I2 
98 se morí: se mori se mori I1 

99 Carlesmaynes: carles lo gran I2 

100 en: om. I2 
101 fills: infants I2 
102 sancta: santa I2 
103 sancta: santa I2 
104 seu: sant I2 
105 sancta: santa I2 
106 fonch: fonc I2 
107 leugua: legua I2 
108 moure les relíquies fins: les santes reliquies moure fins que I2 
109 cors: sant cors I2 
110 cors: cors sant I2 
111 sancta: santa I2 
112 sancta: santa I2 
113 fonch: fonc I2 
114 sanct: sant I2 
115 occasió: causa I2 
116 açò: ço I2 
117 sanct: sant I2 
118 hom: home I2 
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119 sanct: sant I2 
120 ell: om. I2 
121 sancta: santa I2 
122 hom: home I2 
123 E pregà sancta Maria: pregant sancta I2 
124 ell: om. I2 
125 ell: om. I2 
126 la carta: aquella I2 
127 hom: home I2 
128 sancta Maria: la gloriosa I2 
129 fonch desliure: ell fon fora I2 
130 Flandes: flandres I2 
131 Maria: om. I2 
132 Maria Magdalena: maria magdylena I1 magdalena I2 
133 tu: om. I2 
134  se n’entrà: se entra I2 
135 sancta: santa I2 
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[XCV] LA VIDA DE SANCTA MARTHAa 

artha fonch hosta de Jesuchrist e foren son pare e sa mare de linatge reyal.1 

Fonch2 son pare duch de Sýria e de Marítima e de moltes regions.b E possehia 

sancta3 Martha tres castells ‒ço és: Magdalo e Bethàniac e una partida de la ciutat de 

Hierusalem‒ per heretat de sa mare ab la sua sor e son frare sanct4 Làtzer. E no·s troba 5 

que may hagués marit ne s’acostàs a home. Axí que la noble hosta [CLXXXIc] pensava 

noblament de Jesuchrist e de la sua sor e, com a ella fos vejares que no bastàs a servir 

tan gran senyor, car no y bastara encara tot lo món.  

Aprés la ascensió5 de Jesuchrist, com fos feta persecució dels dexebles, ella ab lo 

seu frare sanct6 Làtzer e ab la sua sor sancta Maria Magdalena e sanct Maximí, qui·ls 10 

havia batejats, al qual foren comanats per sanct7 Pere apòstol, vengueren per mar, Déu 

volent, a Marsella.8 Aprés, se n’anaren en la ciutat d’Aix e aquí ells convertiren molta 

gent a Déu. Era sancta9 Martha ben parlera e molt graciosa. 

Era en aquell temps sobre Roser,d entre Arlet e Avinyó, un drach qui era mig peix 

e mig bèstia, axí gran com un cavall, e havia les dents tallants com spasa e havia corns e 15 

matava los occells qui passaven e fahia parire les naus. E aquell era vengut en les mars 

de Gal·líciaf e fonch10 engenrat en Àsia per Leviatan, qui és serpent d’aygua molt 

feroça, e de bonacho,11 bèstia que·s fa en la regió de Gal·lícia, qui ha aytal natura que en 

aquells qui·l volen seguir per spai de una vessana lança la sua fempta axí com a cayrell 

e tot lo que toca crema axí com a foch. A la qual bèstia anà sancta12 Martha e trobà-la en 20 

lo boscatge, que menjava un home, e lançà-li de sobre aygua beneÿta e mostrà-li la 

creu. E, encontinent, com a ovella, sancta Martha lo ligà ab la sua correja e lo poble lo 

matà ab lances e ab13 pedres. Era appellat aquell drach Tarasco per los habitadors de 

aquella terra, per la qual bèstia ha nom aquell loch Tarascona. Era abans aquell loch dit 

Nerlus, qui vol dir ‘negre’, per ço com aquí havia grans boscatges negres e ombrosos. 25 

Aprés açò, sancta Martha romàs aquí ab licència de sanct Maximí, maestre seu, e 

de sa sor e aquí ella stava en oració. E féu-hi un monestir de do[CLXXXId]nes a honor de 

sancta14 Maria Magdalena e aquí ella féu molt aspra vida, que no menjava sinó pa e 

                                                 
a La vida de santa Marta apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Simplici i 
sant Faustí, segurament per a situar-la al costat de la seua germana santa Maria Magdalena. Data de 
celebració: 29 de juliol a Occident. Santa Marta (segle I), germana de Maria, identificada amb santa Maria 
Magdalena, i de Llàtzer, fou hosta de Jesús i, per la seua actitud diligent, simbolitza la vida activa. Es 
representa amb un manoll de claus o acompanyada amb el drac que vencé. 
b Traducció deficient: «Pater eius Syrie maritime multarumque orarum dux extitit» (LA 101, 2), és a dir, 
que governà moltes regions costaneres. 
c Magdala, antiga poiblació de Galilea, al costat del llac de Tibiríades. Població de Palestina, situada uns 5 
km a l'est de Jerusalem, l'actual El-'āzarīye. 
d Riu Roine. 
e ‘Perir’. 
f Galàcia, antiga regió del centre de l'Àsia Menor en poder dels celtes (anomenats gàlates pels grecs) 

M 
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aygua una vegada lo dia e C15 vegades lo jorn se agenollava e altretantes16 la nit per 

Déu pregar. 30 

E, com una vegada ella prehicàs en Avinyó, un infant stava dellà lo riu de Roser 

qui volia oir les sues paraules e, nadant, venia a ella e, soptosament, morí. E lo cors de 

aquell fonch17 trobat l’endemà e fonch portat davant sancta Martha per ço que·l 

resuscitàs. E, com hac feta sa oració, ella lo pres per la mà e levà’l sens tot mal e, aprés, 

se batejà. 35 

Recompta Eusebi en lo V libre de les Hystòries scolàstiques que una fembra qui 

perdia sanch féu fer en lo seu verger una ymage en semblança de Jesuchrist, la qual 

ymage ella molt honrava. E les herbes qui·s fahien davall la ymage, qui no havien 

neguna virtut, foren molt virtuoses e·n foren sanats molts malalts. Diu de açò sanct 

Ambròs que aquella fembra fonch sancta18 Martha, que ella guarí d’aquella malaltia 40 

que havia. 

Nostre Senyor revelà a sancta Martha la sua mort abans de un any e, per tot 

l’any, ella fonch treballada per febre. E, abans del VIII dia,a ella oí que l’ànima de la sua 

sor se’n pujaven los àngels al cel, per què ella dix a les dones del monestir: «O, 

companyones mies, prech-vos que us alegreu ab mi! Sapiau que yo he oïts los àngels 45 

qui pugen l’ànima de la mia sor al cel». Aprés, ella dix: «O, bella sor e molt amada, 

visques ab lo maestre teu e hoste meu en la sua sella!». E sancta19 Martha amonestà tots 

aquells qui li staven de prop que li stiguessen ab lum de prop ella e vel·lassen fins a la 

sua mort. E, a mijanit, que tots durmien,20 lo vent que fahia apagà tots los lums. 

Encontinent, ella véu grans companyes de diables e començà Déu a pregar dient: 50 

[CLXXXIIa] «O, sanct Pare e hoste meu! Ajustats se són per mi a devorar los diables, qui 

tenen scrit tots los meus defalliments, mas, si a tu Senyor plau, sies mon adjutori». 

Encontinent, la sua sor vench a ella e portava en la mà una falla ardent e encés los ciris 

e les lànties qui s’eren apagades per vent. E Jesuchrist fonch21 aquí, qui li dix: «Vine, 

hoste mia, car, allà on yo stich, staràs tu ab mi. Tu rebist a mi en ton ostal e yo rebré a 55 

tu en lo meu cel e tots aquells qui·m pregaran per tu yo·ls oiré». E, axí com la hora de la 

sua mort s’aproïsmava, ella·s féu defora portar per ço que pogués veure lo cel e manà·s 

posar sobre cendra e que li tinguessen la creu davant. E adorà dient: «O, Senyor meu 

car, guarda aquesta pobreleta e, axí com tu desigist albergar ab mi en l’ostal, axí tu·m 

reb en lo regne celestial!». E manà que li legissen la passió de Jesuchrist e, com fonch en 60 

aquell loch qui diu «Pare, en les tues mans coman lo meu spirit»,b ella tramés l’esperit a 

Déu. 

En lo segon dia, que fonch en diumenge, axí com de prop lo seu cors dehien los 

capellans laors en hora de tèrcia, sanct Front cantava missa en Petragòricasc e, aprés la 

Epístola, ell s’adormí en la cadira e Hiesuchrist apparech-li dient: «O, amat meu Front! 65 

                                                 
a ‘Huit dies abans de la seua mort’. 
b Lc 23, 46. 
c Perigús, població d'Aquitània, Occitània. 
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Si vols complir ço que nós prometem a la nostra hosta, leva sus e segueix-me». Per què 

ells vengueren a Tarasco e, de prop lo cors d’ella, ab los altres cantants, digueren lur 

offici e lo seu cors, ab les lurs mans, meteren en lo sepulcre. E, com en Petragòricas lo 

diacha volgués pendre benedictió per dir l’Evangeli, despertaren lo bisbe, per què ell 

dix: «O, frares meus! Per què m’haveu despertat, que Jhesuchrist me havia portat a 70 

soterrar la sua hosta? Trameteu-hi prest un missatger qui m’aport l’anell e los guants 

que comaní al sagri[CLXXXIIb]stà e, per oblit, ho he jaquit per ço com me despertàs». Per 

què anaren allà e reberen del sagristà un guant e l’anell, e l’altre guant s’aturà lo 

sagristà per testimoni del fet. Dix sanct Front que, aprés la sepultura, un capellà 

demanà a Jesucrist com havia nom, al qual ell no volgué respondre, mas que li mostrà 75 

un libre que tenia en la mà ubert en lo qual no havia alre scrit sinó aquest verset: «En la 

memòria perdurable serà la justa hosta mia e no tembrà negun mal en lo darrer dia del 

juý».a E, com aquell giràs les cartes, no y trobà alre scrit.b 

Com molts miracles se fessen en lo sepulcre de sancta Martha, en Clodoveus,22 

rey de França,c qui fonch batejat per sanct Remigi, anà al seu sepulcre e aquí ell fonch 80 

guarit de molt gran dolor que sofferia als renyons. Per què ell enriquí aquell loch e 

donà als servidors tres millers23 de terra entorn de aquell loch de totes parts, ab viles e 

ab castells, e féu-lo franch e quiti.  

Sancta Marcel·la, qui era serventa de sancta Martha, scriví la sua vida, la qual, 

enaprés, se n’anà en Sclavòniad prehicar l’Evangeli de Déu. E, aprés X anys, ella se 85 

n’anà ab Déu. 

                                                 
1 reyal: real I2 
2 Fonch: Fonc I2 
3 sancta: santa I2 
4 sanct: om. I2 
5 ascensió: ascenseo I1 

6 sanct: sant I2 

7 sanct: sant I2 
8 Marsella: massella I1 
9 sancta: santa I2 
10 fonch: fonc I2 

11 bonacho: honacho I1 (bonacho LA 684, 11, encara que hi ha una part de la tradició manuscrita de LA que 
transmet la variant onacho, com que no es pot llegir la lliçó d’I2 per l’estat de conservació del foli per a 
decidir si FS segueix aquest variant marginal de LA, preferim reconstruir la b ja que és possible que hi haja 
una substitució de b per h per incomprensió del mot).  
12 sancta: santa I2 
13 ab: om. I2 
14 sancta: santa I2 

15 C: cent I2 
16 altretantes: altres tantes I2 

                                                 
a Sal 112, 7. 
b ‘Quan començà a passar els fulls, s’adonà que no hi havia cap altra cosa escita més que aquest versicle 
que es repetia’ 
c Clodoveu I, rei dels francs del 509 al 511. 
d Eslavònia, regió al nord de Croàcia. 
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17 fonch: fonc I2 
18 sancta: santa I2 
19 sancta: santa I2 
20 durmien: dormien I2 
21 fonch: fonc I2 
22 Clodoveus: clodoneus I1 I2 

23 millers: milles I2 
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[XCVI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT APOL·LINARIa 

Apol·linari és dit de pollens, que és ‘excel·lent’, e de ares, que és ‘virtut’, ço és, quasi 

‘excel·lent per virtut’; o és dit de apollo, que vol dir ‘maravellós’, e de naris, per la qual 

és entesa ‘discreció’, quasi ‘home maravellós per discreció’; o és dit ab a, que és ‘sens, 

solament’,b e de ares, que vol dir ‘virtut’, ço és, quasi ‘home virtuós sens solament de 5 

vicis’. 

LA VIDA DE SANCT1 APOL·LINARI [CLXXXIIc] 

pol·linari fonch dexeble de sanct2 Pere e fonch per ell tramés de Roma en 

Ravenna, en lo qual loch sanà la muller d’en3 Tribunic e batejà-la ab lo seu marit e 

ab la sua companyia. E, com lo jutge ho sabé, féu pendre sanct4 Apol·linari e féu-lo 10 

portar al temple d’en5 Jovis per tal que sacrificàs, mas ell dix als preveres que l’or que 

penjava davant les ýdoles mas6 valdria que fos donat als pobres que com penjava 

davant los diables, per què·l bateren ab fusts e·l jaquiren mig mort. 

E los dexebles portaren-lo en casa de una dona vídua, en la qual jagué VI mesos. E 

d’aquí ell vench en la ciutat qui ha nom Clasenad per ço que curàs aquí un noble varó 15 

qui era mut. E, axí com ell entrà en la casa, una infanta qui havia maligne spirit cridà 

dient: «Parteix-te de ací, servent de Déu, car, si no u fas, yo t’ich faré partir ab les mans 

ligades!». E, per enuig que aquella li fahia, constret d’aquí, hagué a partir.  

E sanct Apol·linari appellà lo nom de Déu sobre un mut e, tantost, cobrà la 

paraula e, per ço, se convertiren a Déu més de V cents hòmens. Mas los pagans lo y 20 

veda[CLXXXIId]ven e·l batien ab bastons que nomenàs Jesuchrist e ell, lavors, veent 

que·ls sabia greu com nomenava Jesuchrist, lo nomenava més. E, aprés, lo feren sobre 

brases de foch star ab los peus descalç e, com prehicàs fortment de Jesucrist, lançaren-

lo fora de la ciutat. 

En aquell temps, com lo duch de Ravenna hagués una filla malalta, ell féu venir 25 

sanct Apol·linari per guarir-la. E, axí com ell entrà per la casa, ella morí e lo duch dix: 

«Plagués a Déu que no fosses entrat a la mia casa, car los nostres déus grans són irats e 

no volen que la mia fila guaresqués. E, axí, tu què y poràs fer?». E sanct Apolinari li 

dix: «No hajes paor, jura’m que, si la tua filla resuscita, que li jaquesques seguir la 

voluntat del seu creador». E, com lo y hagué promés,7 la infanta resuscità e confessà lo 30 

nom de Jesuchrist e batejà’s ab la sua mare e ab d’altres gents. 

                                                 
a Data de celebració: 23 de juliol. Sant Apol·linar (segle I) està considerat el primer bisbe de Ravenna. Es 

representa com un bisbe grec d’edat avançada. 
b Falta «et polluo» (LA 93, 3). 
c Error de traducció: «uxore tribuni» (LA 93, 4), és a dir, ‘la esposa del tribú’. 
d Classe, població al sud de Ravenna pertanyent a aquest municipi. 

A 
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E, com açò oí dir l’emperador, ell manà per una sua letra al pretor que fes 

sacrificar a les8 ýdoles Apol·linari e, si fer no u9 volia, que l’exellàs. E, com sanct 

Apol·linari no u volgués fer, lo pretor lo féu batre ab fusts e·ll féu greument turmentar, 

mas ell per ço no s’stava de prehicar lo nom de Déu. E, tot naffrat, ell lo volgué exellar, 35 

mas, com los chrestians ho veren, molt iradament vengueren contra los pagans, per 

què·n mataren més de CC. E lo pretor, veent açò, amagà’s e mes sanct Apol·linari en 

stret carçre. Enaprés, lo encadenà e mes-lo en una nau ab tres capellans e·l féu portar en 

exil, on, tan solament ab dos capellans e ab dos cavallers, ell scapà lo perill de la 

tempestat10 e los cavallers batejà.  40 

Enaprés, ell se’n tornà a Ràvenna e fonch pres per los pagans e portaren-lo al 

temple de n’Apol·lini11 per ço que sacrificàs. E, com ell véu la ýdola, ell la maleí e, 

soptosament, caygué. [CLXXXIIIa] E, com ho veren los bisbes, ells lo presentaren al jutge, 

qui havia un fill cech, e reté-li la vista, per què cregué en Déu e·l féu star en la sua casa 

IIII anys. Aprés açò, los bisbes lo accusaren davant Vespesià,12a que manà que tothom 45 

qui fes injúria als déus que s’esmenàs o que·l lançassen de la ciutat. E, com ell no 

volgués sacrificar als déus, lançaren-lo en una claveguera, on stigué amagat per raó 

dels gentils. E fonch trobat per los pagans, qui·l ferien fins a la mort, e visqué aquí VII 

dies amonestant los seus dexebles. E, puys, tramés l’espirit a Déu e fonch soterrat molt 

honradament per los chrestians. 50 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 sanct: sant I2 
3 d’en: d[e] I2 
4 sanct: sant I2 
5 d’en: [d]e I2 
6 mas: que mas I2 
7 hagué promés: pague oromes I1 hague promes I2 

8 a les: als I1 
9 u: om. I2 
10 tempestat: tempesta I2 
11 n’Apol·lini: apollini I2 
12 Vespesià: vespasia I2 

                                                 
a Vespasià, emperador romà del 69 al 79. 
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[XCVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 CRISTINAa 

Cristina vol tant dir com ‘untada ab crisma’: hagué ella bàlsem de bona odor en 

conversació e oli de devoció en la pensa e de benedictió en la boca. 

LA VIDA DE SANCTA CRISTINA [CLXXXIIIb] 

ristina fonch de molts nobles parents e fonch enclosa per son pare ab XII serventes 5 

en lo castell de Cyro,b en Ytàlia, e aquí ell li liurà déus d’argent e d’or. E, com ella 

fos bella, si fonch demanada per honrats barons per muller, mas lo pare ne la mare no 

la volien dar a negú per muller perquè stigués en la fe dels gentils. Mas, la sancta 

infanta, per lo Sanct Spirit ensenyada, no volia sacrificar a les ýdoles e les serventes 

digueren al pare: «La tua filla no vol sacrificar als déus, ans diu que és chrestiana». E lo 10 

pare dix-li: «Filla, prech-te que sacrifichs a les ýdoles». E aquesta li respòs: «No·m 

vulles appellar filla, car yo só filla d’aquell a qui hom deu fer sacrifici e laor, per què no 

desig sacrificar als déus mortals, mas que offir a mi mateixa al Déu del cel». E lo seu 

pare li dix: «Filla mia, no vulles a un déu sacrificar solament per ço que los altres no 

prenguen ira contra tu». E la filla li dix: «Bé·m parles follament, axí com a hom qui no 15 

saps veritat. Sàpies que yo offir sacrifici al Pare e al Fill e al Sant2 Spirit». E lo pare li 

dix: «Pus que tres déus adores, per què no adores los altres déus?». E ella respòs: «Car 

aquells tres déus és una deïtat». E, aprés açò, ella·s féu chrestiana e trencà3 los déus de 

l’or e de l’argent e donà’ls als pobres. E lo pare sabé açò per les serventes,4 per què ell la 

féu despullar e la féu batre als seus barons per ço que morís o que·s partís de la fe de 20 

Jesuchrist. E, lavors, sancta Cristina dix a son pare: «Home est sens vergonya per ço 

com me firs per aquells déus muts». E, lavors, son pare la féu metre en una cadena e 

encarçerar. 

E, com açò oí dir la sua mare, ella s’esquexa los seus vestits e anà-sse’n al carçre, 

lançant-se als peus de sa filla [CLXXXIIIc] dient: «O, filla mia Cristina, lum dels meus 25 

ulls, merçè hajes de mi!». E aquesta li dix: «Per què dius filla tua? No saps tu que yo só 

filla del meu Déu». E, com no la pogués de son enteniment revocar, ella se’n tornà al 

marit e recomptà-li tot ço que li havia dit. E, lavors, lo pare manà que le5 y portassen 

davant e dix-li: «Sacrifica als déus, si no, fer-t’é turmentar e no seràs dita ma filla». Per 

què ella dix: «Gran gràcia m’as feta per què no m’appellés filla de diable, car, ço que 30 

naix de diable, dimoni és». E, lavors, lo pare li manà tota la carn specejar e los membres 

trencar. E sancta Cristina prenia la carn e lançave’n a son pare dient: «Pren, home 

malvat, de la mia car engenrada de tu e menja’n». E, lavors, ell la féu posar sobre una 

                                                 
a Data de celebració: 24 de juliol. La vida de santa Cristina (segle III) en la LA és el resultat de la confluència 

de dos personatges homònims, una màrtir de Tir i una santa de Bolsena, a la Toscana. Es representa amb 

numerosos atributs del seu martiri, com ara la mola o les fletxes. 
b Tir, antiga població fenícia, que correspon a l'actual �ūr, al Líban. La referència a Itàlia es deu que hi ha 

tradició d’una altra santa Cristiana nascuda en territori italià. 
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roda e féu-li6 posar oli desús e foch que li féu fer dejús, axí que les flames mataren mil e 

V cents hòmens. E lo pare dix que, ab encantaments, ho havia fet e féu-la metre en lo 35 

carçre. 

E, com fonch de nit, féu-la lançar en la mar ab una pedra e aquí los àngels la 

reberen. E Jesuchrist devallà a ella e la batejà dient: «Yo·t bateix en nom del Pare meu e 

en nom de Jesuchrist e del Sanct Spirit». Enaprés, ella·s recomanà a sanct Miquel 

archàngel, qui la portà en terra. E, com lo pare sabé que en terra era, ell se ferí en lo 40 

front dient: «Ab quins encantaments fas tu açò que isques de la mar?». E ella dix: «O, 

foll! Aquesta gràcia he yo de Déu rebuda». E, lavors, lo pare la manà metre en lo carçre 

e manà que, per lo matí, li levassen lo cap.  

E aquella nit lo pare morí, al qual succeí un jutge molt irat qui havia nom Dyonís, 

qui féu apparellar un vexell cremant ple de oli e de pegunta e de rasina e féu-hi metre 45 

sancta7 Cristina. Mas la sancta verge beneí Jesuchrist e, tantost, isqué del vexell sens 

[CLXXXIIId] mal, per què lo jutge molt irat féu-li raure lo cap fins a les orelles e tota nua 

féu-li córrer la vila. E, aprés, portaren-la al temple de n’Apol·lina e manà-li que 

sacrificàs, mas, encontinent, la ýdola caygué en terra e torna pólvora, per què lo jutge 

fonch molt spantat e lançà’s al lit e, per lo matí, lo trobaren mort. 50 

Aprés, fonch jutge en8 Julià, qui féu scalfar un forn e féu-hi metre dins sancta 

Cristina, la qual stigué dins lo forn VII dies ab los àngels. E, açò veent en9 Julià, ell la féu 

metre en la casa ab dues vipres e ab dues àspides e dues serps e, com foren davant la 

verge, no·s pogueren acostar a ella. E en10 Julià dix a un encantador que fes que les 

bèsties la devorassen, lo qual, com ho fes, les bèsties se giraren devers ell e specejaren-55 

lo tot. E sancta Cristina manà a les bèsties que se n’anassen al desert e féu oració per lo 

encantador, que resuscitàs, e, tantost, levà’s en peus sens tot mal. E, lavors, en11 Julià 

manà que li levassen les mamelles, de les quals isqué let e sanch. Aprés, li féu levar la 

lengua, mas ella per ço no perdé lo parlar, e pres la lengua e lançà-la a Julià e tragué-li 

l’ull. Puys, en12 Julià, irat, la féu sagetar e, lavors, tramés l’espirit13 a Déu. 60 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 Sant: sanct I2 

3 trencà: trencas I2 
4 serventes: seruents I1 

5 le: la I2 
6 féu-li: m[an]a I2 
7 sancta: santa I2 
8 en: om. I2 
9 en: om. I2 
10 en: om. I2 
11 en: om. I2 
12 en: om. I2 
13 l’espirit: lesperit I2 
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[XCVIII] DE LA VIDA DE SANCT JAUME APÒSTOLa 

aume apòstol, fill de1 Zebedeu, aprés la ascensió de Jesuchrist, mentre que prehicava 

per Judea e per Samaria, enaprés ell se n’anà en Spanya per ço que aquí sembràs la 

paraula de Déu. Mas, com ell ves que no y podia res profitar, ell se’n partí e, de IX 

dexebles que tenia aquí convertits, lexà-n’i dos per prehicar e los VII se’n menà en 5 

Judea. 

E, com ell prehicàs la parau[CLXXXIIIIa]la de Déu en Judea, havia-y un encantador 

qui havia nom Hermògenes, lo qual tramés lo seu dexeble en2 Filet a sant3 Jaume per ço 

que·l vençés disputant davant los jueus. Mas, com l’apòstol lo vençés raonablament e 

fes molts miracles davant ell, en Filet se’n tornà a4 Hermògenes e loà-li molt la 10 

prehicació de sanct Jaume e recomptà-li tots los miracles dient que, per ço que fos son 

dexeble, volia ab ell anar. E, lavors, Hermògenes, com véu que·n5 Filet lo volia lexar, 

encantà’l, que no·s pogué moure de un loch, dient: «Ara veurem si tu iràs a Jaume». E, 

com sanct Jaume sabé açò, ell li tramés una sua vestidura dient: «Pren la vestidura e 

digues: “Nostre Senyor dreça los elenegats e solta6 los ligats”». E, quant fonch tocat de 15 

la vestidura de sant7 Jaume, encontinent fonch8 solt e vench-se’n a sanct Jaume. Per què 

Hermògenes, irat, tramés als diables e manà’ls que li portassen ligat sanct Jaume e en9 

Filet per ço que·s venjàs d’els. E, encontinent, los diables vengueren a sanct10 Jaume 

odulant, dient: «O, Jaume, mercè hages de nosaltres per ço com nosaltres [CLXXXIIIIb] 

cremam abans de nostre temps!». E ell dix: «E, per què sou a mi venguts?». E aquests 20 

digueren: «Hermògenes nos manà que li portassen a tu e en11 Filet ligats a ell. E l’àngel 

de Déu ha·ns ligats ab cadenes de ferre cremants e·ns turmenta molt». E sanct12 Jaume 

dix: «Veu e aportau-lo’m13 ligat sens mal». E anaren-se’n a Hermògenes e, ligat, 

portaren-lo a sanct14 Jaume dient: «Tu·ns trametist en aquell qui·ns fahia cremar». E 

digueren a sanct Jaume: «Si tu manes que·ns vengem en ell15 les nostres injúries e los 25 

nostres damnatges, nosaltres ho farem». E sant16 Jaume dix als dimonis: «Ara teniu en17 

Filet davant vosaltres, per què no·l preneu?». E ells respongueren: «No li podem fer 

negun mal ne podem tocar la formiga qui és là on tu jaus». Aprés, sanct Jaume dix a 

Filet: «Jesuchrist nos ensenya que retam bé per mal e tu, Hermògenes, sies solt e quiti e 

ves on te vulles, car nosaltres no volem convertir negú per força». Per què li dix 30 

Hermògenes: «Yo he conegudes de les ires dels dimonis e, si tu no·m dónes algun 

senyal que yo port ab mi, ells me mataran». Per què sanct Jaume li donà lo seu bastó e, 

com l’ach rebut, ell lo dreçà. Aprés, cremà tots los seus libres, es batejà e fonch molt 

ferm en la fe faent molts miracles.18 

                                                 
a El FS col·loca l’etimologia inicial del nom després de la vida. Data de celebració: 25 de julio. Sant Jaume 
Zebedeu (segle I), apòstol, fou un dels deixebles més importants de Jesús, juntament amb sant Pere i sant 
Joan, tots tres testimonis de la transfiguració de Crist, i també el primer a ser martiritzat. Segons la 
tradició, fou evangelitzador d’Hispània i, després de la seua mort, el seu cos fou transportat fins a Galícia i 
soterrat on hui s’alça Santiago de Compostel·la. Es representa amb l’hàbit de pelegrí, amb barret i bordó 
amb carabassa per a l’aigua, du penjades petxines. 

J 
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E, com los jueus veren que Hermògenes era convertit, molt irats vengueren 35 

contra sanct Jaume e·l flastomaven com prehicava lo nom de Jesuchrist a les gents. E, 

com ell los provàs que la passió de Jesuchrist se devia fer, molts d’ells se batejaren. E 

Abiathar, qui era bisbe, mogué tot lo poble contra sanct Jaume e, ligat ab una corda, 

menaren-lo davant Herodes.a E, com per son manament fos portat en un loch per 

degollar-lo, un home qui jahia paralítich en mig del camí li cridà di[CLXXXIIIIc]ent: 40 

«Senyor, ret-me sanitat!». E sanct Jaume li dix: «Leva sus en nom de Jesuchrist!». E, 

encontinent, se levà e beneý Déu. E, com açò véu en19 Josias scrivà, qui·l tirava ab la 

corda, lançà’s als seu peus demanant-li perdó e que·l fes chrestià. E, com açò véu 

Abiathar, ell lo féu pendre dient: «Si tu no maleeixs lo nom de Jesuchrist, yo·t faré 

degollar ab en20 Jaume». E Josias li respòs: «Tu sies maleÿt e los teus e lo nom de 45 

Jesuchrist sia beneÿt e loat per tostemps». E, lavors, Abiathar li féu ferir la boca ab lo 

puny clos e acabà ab Herodes que fonch degollat ab sanct Jaume, lo qual demanà al 

degollador una greala d’aygua ab què batejà en Josias, e, encontinent, foren scapsats. E 

ell fonch degollat en lo VIII dia qui·s diu en les kalendes d’abrill e, a VIII dies en les 

kalendes d’agost, ell fonch portat en Compostel·la e·n lo terç dia de generb ell fonch 50 

soterrat per ço com la obra del seu sepulcre fonch perlongada per l’emperador. E 

ordena la Sglésia la sua festa lo VIII dia en les kalendes de agost per ço que fos 

celebrada en temps convenible. 

E, com sant Jaume fonch degollat, los seus dexebles prengueren lo seu cors de nit 

e meteren-lo en una nau, on se meteren sens tot governament, e, guiats per l’àngel, 55 

vengueren-se’n en Galícia, en lo regne de na21 Loba. E, com hagueren tret lo cors de la 

nau, posaren-lo sobre una pedre,22 la qual pedra se acostà al cors com a cera e incircuí-

lo23 axí com a vas maravellosament. E los dexebles anaren a la reyna Loba dient: 

«Nostre Senyor Jesuchrist tramet a tu lo cors del seu24 dexeble: per ço com no·l volguist 

rebre viu, que·l rebes mort». E demanaren-li loch on lo soterrassen e, com la regina hac 60 

enteses les lurs paraules e los miracles, tramés-los al rey d’E[CLXXXIIIId]spanya que y 

donàs son consentiment, lo qual los pres e·ls féu metre en lo carçre. E, en la nit, l’àngel 

de Déu los obrí lo carçre e·ls desliurà francament. E, com lo rey ho sabé, tramés los 

cavallers, qui·ls prenguessen, e, com los cavallers passassen per un pont, lo pont se 

enderrocà e caygueren en l’aygua morts. E lo rey, sabent açò, penedí’s molt de açò que 65 

havia manat e hagué gran temor, per què·ls tramés a dir que tornassen a ell 

segurament e dar-los-hia tot ço que·s volguessen, enaxí que y tornaren e convertiren tot 

lo poble a Jesuchrist. 

E, com na25 Loba véu l’atorgament que·l rey los havia fet, fonch irada e dix-los: 

«Preneu los bous e la carreta en què aporteu lo cors e edificareu lo loch allà on posar-lo 70 

                                                 
a Herodes Agripa II, rei de Judea del 48 al 99, besnét d’Herodes el Gran, rei de Judea del 48 al 99, fill 
d’Herodes Agripa I. 
b Respectivament, 25 de març, 25 de juliol i 30 de desembre (en aquest cas, LA diu el tercer dia abans de les 
calendes de gener, però FS no trasllada la data correctament). 
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volreu». Aquestes paraules dehia na26 Loba ab mala cogitació per ço com sabia que 

aquells bous eren braus e salvatges, pensant que no·ls porien pendre ne ligar ne 

aplegar al carro. Per què los sancts barons anaren al mont e trobaren-hi un drach, lo 

qual mataren ab lo senyal de la creu, e prengueren los bous axí com a mansos e ligaren-

los al carro. Per què ells, ab lo guiament de Déu, aportaren lo cors de sanct Jaume ab la 75 

pedra al palau de na27 Loba e, com ella véu açò, batejà’s e donà’ls tot ço que volien, axí 

que feren del seu palau sglésia e finí sa vida en bones obres. 

Fonch un baró qui havia nom Bernat, del bisbat de Micina,a e, com fos pres e 

encadenat en una torra, ell pregà sovent Déu e invocà sanct Jaume. E sanct Jaume li 

apparech dient: «Vine e segueix-me en Galícia». E, trencades les cadenes, ell se’n pujà 80 

alt en la torra e saltà baix ab les cadenes, que no·s féu mal negú. 

Fonch un hom qui havia fets molts peccats que confessà [CLXXXVa] al bisbe, qui 

no·l volgué absolre, mas tramés-lo ab sos peccats a Sanct Jaume. E, com ell fos en lo dia 

de la sua festa davant lo seu altar, ell posà la carta on eren scrits sos peccats damunt 

l’altar e pregà sant Jaume que li impetràs perdó de sos defalliments ab Déu. E, com 85 

hagué feta oració, ell pres la carta e trobà que·ls peccats n’eren delits, del que féu 

gràcies a Déu e a sanct Jaume. 

Trenta barons de Othoríngia,b en l’any de nostre Senyor mil LXX, anaren a Sanct 

Jaume e prometeren-se tots que s’ajudarien los uns als altres en tot lo camí, anant e 

venint. E, com la un d’ells fos malalt e los altres l’aguessen sperat alguns dies, ells lo 90 

jaquiren, exceptat un, qui no lo y havia promés, qui pensà d’ell en lo peu del mont de 

Sanct Miquel.c E, com lo sol se devia pondre, aquest morí. E, com lo companyó qui 

pensava d’ell, per raó de la nit e dels bàrbres qui eren en la terra, hagué gran temor, <e> 

sanct Jaume apparegué-li en semblança de cavaller e dix: «Liura’m aquest mort e puja 

darrera mi en lo cavall». E, en aquella nit, abans que·l sol fos exit, hagueren anades XV 95 

jornades e foren venguts al mont de Goig,d qui és prop de Sanct28 Jaume mija leugua. E 

aquí sanct Jaume los posà abdosos e dix-li que y fes venir los canonges de Sanct Jaume 

per lo cors asoterrar e que digues als companyons que la lur romeria no valia res per ço 

com havien trencada la lur fe. 

Un home d’Anglaterra, ab son fill, en l’any de nostre Senyor MXX,e anà a Sanct 100 

Jaume e, en la ciutat de Tolosa, en un hostal, ell albergà e traïren-lo, ço és, l’oste, qui li 

amagà en lo dobler una taça d’argent per tal que romangués a ell tot ço dels pelegrins. 

E, com los pelegrins foren exits de l’hostal e tenien lur camí, l’oste [CLXXXVb] los anà 

darrera encalçant e féu-los tornar atràs dient: «Vosaltres sou ladres, que una taça 

d’argent m’aveu furtada». E lo pare respòs: «Senyor hoste, nosaltres no·n tenim29 105 

                                                 
a Mòdena, població de l’Emília-Romanya, Itàlia. 
b Lotaríngia, regió entre el Rin, el Mosa i l’Escalda. 
c És probable que es tracte del mont Bentarte, al camí de Sant Jaume, als Pirineus. 
d Monte do Gozo, turó a uns 2 km Santiago de Compostel·la. 
e «MXC» (LA 95, 109). 
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neguna, mas si la’ns trobés fes de nosaltres ço que·t plàcia». E l’oste obrí lo dobler e la 

los mostrà, axí que los pelegrins no saberen que·s diguessen e foren portats a la cort. E 

la cort, veent açò, dix que tota la lur roba fos de l’hoste e que la un dels pelegrins fos 

penjat. E, com lo pare volgués morir e que lo fill scapàs, no u consentí lo fill, abans 

volgué ell morir, per què lo fill fonch penjat e lo pare tengué son camí a Sanct Jaume. E, 110 

aprés XXXV dies, lo pelegrí tornà a Tolosa e anà a veure lo fill e, axí com ell plorava 

prop lo fill, lo fill lo consolà e dix-li: «O, pare molt bo e molt car! No plors e aconsole’t, 

car sàpies que, per negun temps, me anà tan bé e sàpies que·m sosté sanct Jaume e·m 

dóna a menjar dels menjars celestials». E, com açò hagué oït lo pare, córrech a la ciutat 

e dix-ho al poble, que y vengués, e despenjaren lo pelegrí e penjaren, en loch del 115 

pelegrí, l’oste per la gran falsedat que havia feta. 

Recompta Hugo de Sanct Víctor que lo diable apparegué a un pelegrí qui anava a 

Sanct Jaume en semblança de sanct30 Jaume e recomptava-li de la gran misèria de 

aquest món e consellava-li que li seria molt profitós si, per amor de sanct Jaume, se 

matava. E lo pelegrí, pensant que aquell fos sanct Jaume, tragué tantost lo seu coltell e 120 

ferí-se’n e morí. E, com la cort d’aquell loch hagués dupte que l’oste on havia posat ho 

hagués fet, féu-lo pendre e metre en lo carçre. E, axí com aquell que no sabia què era, 

hagué temor e pregà Jesucrist e sant Jaume que y demostràs miracle e que·l pelegrí 

recomptàs encara per quina [CLXXXVc] culpa era mort. E, feta la sua oració, lo pelegrí 

resuscità e comptà a la cort com ell mateix s’era mort perquè lo diable lo y consellà. 125 

Fonch un infant en lo terme de Leó qui anava sovint a Sant Jaume e, axí com ell 

havia voluntat de visitar la sglésia de Sanct Jaume, una nit caygué en peccat de 

fornicació. E apparegué-li lo diable en semblança de sanct Jaume e dix-li: «Coneixs-me? 

E qui só yo?». E l’infant dix-li que no e aquell li respòs: «Yo só sanct Jaume apòstol, lo 

qual tu visites cascun any. E sàpies que yo só molt alegre de la tua visitació, mas l’altra 130 

nit cayguist en peccat de fornicació e no te n’est encara confessat. E cuydes-me fer 

satisfactió per lo teu peregrinatge e no u fas, per què·t dich e·t man que confesses tots 

dos defalliments e, puys, faràs ton romiatge». E, aprés de açò, lo diable desparegué. E, 

lavors, lo jove se’n tornà a son alberch e confessà sos peccats e mes-se en lo camí. E lo 

diable apparegué-li altra vegada en semblança de sanct31 Jaume e dix-li que aquell 135 

peccat no li seria perdonat si, donchs, no·s levava lo membre, emperò més li valria 

que·s matàs ell mateix e seria màrtir per amor d’ell. Per què lo jove, axí com los 

companyons dormien, ell se levà lo membre e, puys, se mes lo coltell per lo ventre e 

morí. E, com los companyons lo veren mort, foren spantats e fugiren per tal que no·ls 

haguessen en sospita de la sua mort. E, axí com li fahien lo vas, ell resuscità e recomptà 140 

a les gents tot ço que li era esdevengut e com s’era mort per consell del diable e los 

diables havien portada la sua ànima devers Roma e que: «Sanct Jaume era vengut 

contra ells e que·ls représ de lur falsia e que longament disputaren entre ells del meu 

fet, mas sanct32 Jaume los forçà que vengue[CLXXXVd]ren a un prat on era sancta Maria 

ab los sancts. E sanct Jaume clamà’s a ella d’aquells homeyers que axí m’avien traït e 145 
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enganat e sancta33 Maria flastomà’ls fort e manà que yo fos resuscitat e sanct34 Jaume 

me rebé e·m resuscità axí com ara me veeu». E, aprés tres dies, aquell jove se n’anà a la 

sglésia de Sanct35 Jaume e aquí trobà sos companyons e comptà’ls tot lo fet per orde. 

En l’any de nostre Senyor MC, un françés anà ab sa muller e ab sos fills a Sanct 

Jaume per ço com volia fugir a la mortalitat qui era en França. E, com ell fonch vengut 150 

a la ciutat de Pampalona, la sua muller morí e l’oste seu robà-li los diners e la bèstia en 

què portava los infants, per què lo pelegrí fonch molt irat e partí’s d’aquí e hagué a 

portar los fills a la esquena. E apparegué-li un home ab un ase e, per gran pietat que 

hagué d’ell, comanà-li l’ase e que y portàs los infants. E lo pelegrí pres l’ase e vench-

se’n a Sanct Jaume e vel·là davant l’altar. E l’ome qui li havia l’ase comanat apparech-li 155 

e dix-li: «Coneixs-me?».36 E lo pelegrí dix que no. «Yo só l’apòstol, que·t comané l’ase, e 

vull que·l te’n ports com te’n tornaràs. E sàpies que lo teu hoste, qui·t furtà les tues 

coses, caurà mort del tarrat37 e trobaràs e cobraràs les tues coses». E, axí, ell se’n tornà e 

véu que axí fonch complit del seu hoste. E, com fonch en sa terra, tornat en son alberch, 

l’ase desparegué. 160 

Un mercader fonch robat per un mal home e fonch pres e mes en una torra e 

pregà sanct Jaume que li valgués, al qual apparegué sanct38 Jaume, el pujà alt en una 

torra e inclinà’s tant la torra que·l capdamunt tocà al sòl de la terra e lo mercader anà-

sse’n sens mal. 

Axí com tres cavallers del bisbat de Leó anaven a Sanct Jaume, ells encontraren 165 

en lo camí una dona qui portava un [CLXXXVIa] sach de roba en lo cap e era molt 

fatigada. E la un dels cavallers dix-li que li portaria lo sach e, per pietat, posà’l-se sobre 

lo cavall. E, axí anant, ells trobaren un hom39 malalt en la carrera e aquell mateix 

cavaller descavalcà e cavalcà l’ome malalt e pres lo bordó del pelegrí e seguí-lo40 

darrera. E lo cavaller, per la gran calor del sol e per lo treball del camí e com no era 170 

vesat de anar a peu, fonch fort enujat e malalt. E pregà sos companyons que fossen 

pregats de41 la sua ànima, que no·ls podia seguir, per què stigué tres dies mut que no 

parlà. Emperò, los companyons l’esperaren aquí tres dies e, al quart jorn, ell dix: 

«Gràcies faç yo a Déu e sanct42 Jaume com ell m’à resuscitat de mort. E dich-vos que los 

diables vengueren a mi, qui·m constrengueren tant fort que no podia parlar res qui fos 175 

bé a la mia ànima. Mas sanct Jaume entrà a mi, qui·m portà en la sinestra mà lo sach de 

la pobra dona e un bordó en loch de lança, e lo sach en manera de scut. E, ab lo bordó, 

ell ferí los dimonis e, axí, ha’m desliurat e he cobrat lo parlar». E, axí, lo cavaller dix 

que li portassen lo capellà e combregaria e que no volia més viure. E girà’s a un dels 

companyons e dix-li: «Amich, no vulles més cavallerejar d’ací avant al teu senyor per 180 

ço com certament es condemnat, que a mala mort morràs en breu per ço com no has ab 

tu misericòrdia ne pietat dels desconsolats». E, com açò hagué dit lo cavaller, passà 

d’aquesta vida. E aquell qui açò hagué oït no u pres a res e, aprés pochs dies, fonch 

alancejat en una batalla e morí. 
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Axí com un baró de Vercella anava a Sanct43 Jaume, a ell falliren diners per 185 

despesa e hagué a demanar almoynes ab molt gran vergonya. E posà’s davall un arbre 

a dormir e somià que [CLXXXVIb] sanct Jaume lo pexia e li donava a menjar. E, com 

fonch despertat, trobà allà on tenia lo cap tant de pa que n’agué per a XV dies, fins que 

fonch tornat en sa terra, axí que cascun dia, aytant44 com menjava, tant crexia lo pa. 

Recompta en45 Calixtus papab que un ciutadà de Barçalona anava a Sanct46 Jaume 190 

en l’any de nostre Senyor MC47 e demanà a sanct48 Jaume que no pogués ésser pres per 

negun enemich. E, axí com ell se’n tornava, ell fonch pres per sarrahins e fonch49 moltes 

vegades venut entre50 ells en diverses fires e, totahora com l’avien encadenat, 

encontinent les cadenes se trencaven. E, com ell fos venut XIII vegades, ell reclamà 

sanct51 Jaume, qui li apparegué dient: «Per ço com tu en la mia sglésia demanist tan 195 

solament que fosses desliurat de tos enemichs, es tu caygut en aquests perills, mas, 

com Déu és misericordiós, ha’m tramés a tu per ço que·t rema». E, axí desliurat, ab un 

troç de cadena, ell se n’anà per la terra dels sarrahins en la sua terra en presència dels 

sarrahins, qui molt se maravellaren. E, com algú lo volia pendre, vista la cadena, 

encontinent fugia. E, com leons o altres bèsties li volien fer mal, mostrava’ls la cadena 200 

e, tantost, fugien. 

En l’any de nostre Senyor MCCXXXVIII, en la vigília de Sanct52 Jaume, en un castell 

qui és appellat Prat,c qui és entre Florença e Pistòria,d era un jove qui fonch decebut per 

mal consell e, per poch seny, mes foch en les messes de un seu tudor per ço com li volia 

levar la sua heretat e fonch53 jutjat a rocegar e a54 cremar. E, com ell hagués confessat 205 

son peccat, ell reclamà sanct55 Jaume e, axí com lo rocegaven sobre pedres, may la 

camisa ne ell no sostengué damnatge.56 Aprés, fonch ligat en un pal ab lenya, la qual57 

cremà los ligams e ell no pres mal. [CLXXXVIc] 

LA VIDA DE SANT JAUME APÒSTOL, QUI ÉS APPELLAT ZEBEDEUe 

Aquest Jaume apòstol és appellat Jaume Zebedeu e fonch germà de sant Johan [e] 210 

Boanerges ‒ço és, ‘fill del tron’‒ e fonch appellat Jaume Major. E fonch appellat Jaume 

Zebedeu, ço és, fill d’ell, no tan solament per carn, abans ho fonch per nom, car 

Zebedeu vol aytant dir com ‘donador’ o ‘donat’. E sanct Jaume donà si mateix per mort 

de martyri e a nosaltres és donat per Déu en special patró. E és appellat Jaume frare de 

sanct Johan per ço com fonch son frare, no solament per carn, abans ho fonch per 215 

semblant en costumes, car abdosos foren de una mateixa amor e de un mateix studi e 

de un mateix voler. Foren de una mateixa amor a venjar lo Senyor, car, com los 

                                                 
a Vézelay, població de Borgonya, França. 
b Calixt II, papa del 1119 al 1124. Aquest papa dóna nom al Codex Calixtinus, encara que no en fou l’autor. 
Aquest manuscrit era una mena de guia per als pelegrins que seguien el camí de Sant Jaume. La major part 
dels miracles que difon la LA estan extrets d’aquesta obra. 
c Prato, població de la Toscana, Itàlia. 
d Pistoia, població de la Toscana, Itàlia. 
e El testimoni I2 no arreplega l’etimologia de sant Jaume. 
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samaritans no volien rebre Jesucrist, sanct Jaume e sent Johan dehien: «Vols que digam 

que davall foch del cel e que destroesca aquells». Foren de un mateix studi en apendre, 

car aquests demanaren a Jesucrist del dia del juý e d’altres coses esdevenidores. 220 

Fo[CLXXXVId]ren de un mateix voler en voler açò que Jesucrist volia. E fonch ell dit fill 

del tron per raó de so de prehicació ab què spantava sos mals e los pereosos scomovia e 

tots los58 convertia ab les sues maravelles. On diu Beda de sanct Johan que tant alt sona 

que, si més alt sonàs, tot lo món no·l poguera rebre. És dit Jaume Major axí com l’altre 

Menor. És dit menor per raó com primerament per Jesuchrist fonch appellat. E, per la 225 

segona raó, fonch appellat major per raó de l’aministrar que havia ab ell, segons que 

apparia en ço que Jesucrist lo rebia en sos secrets quant resuscità la donzella e quant se 

transfigurà. Per la terça raó, fonch appellat major per raó de la passió, que hagué 

primera que·ls altres apòstols: és appellat major que l’altre per ço com primer fonch 

appellat a l’orde de l’apostolat e a la gràcia e, axí, pot ésser major per ço com primer és 230 

appellat a la glòria de la perdurabilitat. 

                                                 
1 de: den I2 

2 en: om. I2 
3 sant: sanct I2 
4 se’n tornà a: loa I1 I2 (rediit Philetus ad Hermogenem LA 95, 23; sen torna an P; sen torna a Vi) 
5 que·n: que son dexeble I2 

6 solta: sol I2 
7 sant: sanct I2 
8 fonch: fonc I2 
9 en: om. I2 
10 sanct: sant I2 
11 en: om. I2 
12 sanct: sant I2 
13 aportau-lo’m: portau lom I2 
14 sanct: sant I2 
15 vengem en ell: vengen en ells I2 
16 sant: sanct I2 
17 en: om. I2 
18 miracles: racles I1 

19 en: om. I2 
20 en: om. I2 
21 na: la reyna I2 
22 pedre: pedra I2 

23 incircuí-lo: incircui la I1 I2 

24 seu: teu I1 

25 na: om. I2 
26 na: om. I2 
27 na: la reyna I2 
28 Sanct: sant I2 

29 tenim: tevim I1 

30 sanct: sant I2 

31 sanct: sant I2 
32 sanct: sant I2 
33 sancta: la humil verge I2 
34 sanct: sant I2 
35 de Sanct: del apostol sant I2 
36 Coneixs-me: coneix me I2 
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37 tarrat: terrat I2 
38 sanct: sant I2 
39 hom: home I2 
40 seguí-lo: sigui lo I1 
41 de: per I2 
42 sanct: sant I2 
43 Sanct: sant I2 
44 aytant: tant I2 

45 en: om. I2 
46 Sanct: sant I2 
47 MC: mil cent I2 
48 sanct: sant I2 
49 fonch: fonc I2 
50 entre: per I2 
51 sanct: sant I2 
52 Sanct: sant I2 
53 fonch: fonc I2 
54 a: om. I2 
55 sanct: sant I2 
56 damnatge: algun damnatge I2 
57 ab lenya, la qual: ab lenya per cremar mas la lenya I2 
58 los: os I1 
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[XCIX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 CRISTÒFOLa 

Cristòfol havia nom abans que fos batejat Reprovat, mas, aprés, hagué nom Cristòfol, 

ço és, quasi ‘portant Jesucrist’ en quatre2 dues maneres,3 ço és: [en] los4 muscles per 

portament e en lo cor per pensament e en la pença per devoció e en la boca per 

confessió. 5 

LA VIDA DE SANCT5 CRISTÒFOL 

ristòfol fonch de linatge de cananeus e fonch molt alt de persona e havia molt 

terrible cara e tenia XII coldes6 de persona en alt. Lig-se en una sua gesta que, axí7 

com ell stava ab un rey cananeu, a ell vengué en voluntat de cercar lo major príncep del 

món e que stigués ab ell. E vench [CLXXXVIIa] a un rey que dien que era major rey del 10 

món e, com lo rey véu sanct8 Cristòfol, rebé’l volenterosament en la sua cort. 

Esdevench-se una vegada que un juglar cantava davant aquell rey un cantar en què 

nomenava sovint lo diable e, com lo rey hagués la fe de Jesucrist, com oïa nomenar lo 

diable, ell se senyava. E sanct9 Cristòfol ne fonch10 maravellat e demanà al rey per què·s 

senyava e no lo y volgué dir. E aquest11 dix: «Si tu no m’o dius, yo no staré12 més ab 15 

tu». E lo rey dix-li: «Sàpies que, aytantes13 vegades com yo oig nomenar lo diable, me 

seny per temor gran que yo he d’ell e que no haja poder en mi ne·m pugue14 noure». E 

sanct15 Christòfol li dix: «Donchs, ell major és que tu e més poderós pus que tant lo 

tems, per què yo·m tinch16 per decebut en tu pensant que tu fosses lo més poderós hom 

del món. Mas, sàpies que yo cercaré lo diable, que sia mon senyor e que sia servidor 20 

d’ell». 

E sanct Cristòfol se partí d’aquell rey e fonch17 cuytat de cercar lo diable. E, com 

ell anàs per un loch solitari, ell véu una gran companya de cavallers, dels quals un 

cavaller fer [CLXXXVIIb] e terrible vench a ell e demanà-li què cercava. E sanct18 Cristòfol 

li respòs: «Yo vaig cercant19 lo senyor diable perquè sia mon senyor». E aquell cavaller 25 

respòs: «Sàpies que yo só aquell que tu demanes». Per què sanct20 Christòfol, molt 

alegre, fonch son servidor. E, com abdosos anassen per un camí, ells trobaren una creu 

qui stava dreta e, com lo diable véu la creu, ell fugí molt spantat e lexà lo bon camí e 

mes-se en lo camí aspre. E, quant ho véu sant Cristòfol, ell se’n maravellà e dix-li: 

«Quina temor has que axí·t lunyes del bon camí?». E lo diable no lo y volgué dir, al 30 

qual sanct Cristòfol dix: «Si no m’o dius, yo·m partiré de tu». E, lavors, forçadament lo 

                                                 
a Data de celebració: 25 de juliol. La vida de sant Cristòfol que presenta Voragine combina en una mateixa 
narració dues tradicions: una d’àmbit grec, més antiga, que presenta sant Cristòfol com un gegant que 
forma part de l’exèrcit imperial i que troba el martiri després de convertir-se al cristianisme; i una altra 
occidental i més tardana (segle VIII) en què sant Cristòfol cerca un senyor a qui servir i acaba conduint els 
viatgers a través d’un riu, fins que se li presenta el nen Jesús, a qui carrega i condueix cap a l’altra riba a 
pesar que augmenta progressivament de pes. En aquest sentit, sant Cristòfol és un transsumpte del gegant 
antic o, fins i tot, del mite d’Atlant. Es representa com un gegant que es recolza en un bastó i que du al 
muscle el nen Jesús en el moment que creua el riu. 

C 
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diable lo y dix: «Deus saber que un hom qui havia nom Jesucrist fonch crucificat en la 

creu, del qual senyal de la creu he yo gran paor21 com lo veig». «Donchs –dix sanct22 

Cristòfol–, aqueix Christ és major que tu e yo he treballat de cercar a tu pensant que 

fosses lo major príncep del món, per què cercaré aquell Crist fins que·l tròpia». 35 

E, axí, partí’s23 del diable e anà cercar son senyor. E, com lo cercava, ell encontrà 

un hermità que24 li prehicà de Jesuchrist e, en la sua fe, ell lo instruí diligentment e dix-

li: «Aquell rey que tu demanes vol que hom dejun». Al qual sanct25 Cristòfol dix: «Altra 

cosa pot voler que yo faça, mas dejunar no poria». «Donchs ‒dix l’ermità‒, moltes 

oracions te covendrà a fer». E sanct26 Christòfol li dix: «Yo no sé pregar Déu». E 40 

l’ermità27 li dix: «Saps tu aytal riu on pereix molta gent?». E ell li dix: «Hoc saber».28 

«Donchs, ves-te’n allà e, com tu sies gran, passa tothom qui aquí venga e, axí, serviràs 

Déu Jesuchrist, qui és sobre tots29 senyors e rey sobre los30 reys, al qual tu vols servir. E 

sàpies que ell t’o agrairà molt e yo he fe e sperança que aquí ell se 

mani[CLXXXVIIc]festarà a tu». E sanct31 Cristòfol dix:32 «Sàpies que axò puch yo bé fer e 45 

promet que u faré». Per què ell se n’anà al riu e aquí ell féu una casa e pres un bastó en 

què·s sostenia com passava l’aygua e passava tota persona qui vengués.33  

Enaprés un temps, axí com ell se posava en sa casa, ell oí una veu de un infant 

dient: «Cristòfol vine e passem». Per què ell se levà e exí defora e no trobà negú e 

tornà-sse’n en la sua casa. E, altra vegada, ell oí cridar l’infant, per què isqué defora e 50 

trobà un infant prop l’aygua qui·l pregà que·l passàs, per què sanct34 Cristòfol se pujà 

l’infant al coll e, ab son bastó, ell35 se mes en l’aygua. E, com més anava, l’aygua crexia 

e l’infant més li pesava, per què sanct36 Cristòfol se tingué per empatxat e hagué gran 

temor. E, com ab gran affany passàs lo riu, ell posà l’infant a la riba dient a l’infant: «En 

gran perill m’as posat com tant me pesaves, que vejares m’era que portàs tot lo món 55 

damunt». Al qual dix l’infant: «No te’n maravells, Cristòfol, que no tan solament tenies 

damunt tot lo món, mas aquell qui ha fet tot lo món has portat. E yo só Crist, lo teu rey, 

a qui tu serveixs, e, per ço que proves que açò sia ver, fica lo teu bastó en terra prop la 

tua casa e veuràs que, al matí, serà37 florit e granat». E, encontinent, ell desparegué, que 

no·l véu. E, com sanct38 Cristòfol hagué plantada la verga en terra, al matí la trobà 60 

fullada com a palma e hagué dàtils en los rams. 

Aprés açò, vench sanct Cristòfol en la ciutat de Líciaa e, com no entengués lo 

lenguatge, pregà Déu que li donàs gràcia que·ls entengués e, axí com ell se posà en 

oració, los jutges se pensaren que fos orat. E, com sanct39 Cristòfol entengués los lurs 

lenguatges per voler de Déu, ell se cobrí [CLXXXVIId] la cara e anà-sse’n allà on 65 

turmentaven los chrestians e confortà’ls molt en nostre Senyor.40 E, lavors, un dels 

jutges lo ferí en la cara, al qual sanct Cristòfol dix: «Si yo no fos chrestià, adés41 venjara 

la mia injúria». Aprés, sanct Christòfol fermà la sua verga en terra e pregà Jesuchrist 

que fullàs per lo convertiment del poble. E, com la verga fonch fullada, encontinent se 
                                                 
a No es tracta d’una ciutat, sinó de la regió que s’estenia pel sud-oest de l’Àsia Menor, compresa entre els 
actuals golfs de Fethiye i d’Antalya. La ciutat on es trasllada és Samo. 
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convertiren VIII M42 persones, per què lo rey se féu venir davant sanct Christòfol, 70 

emperò CC43 cavallers no·l gosaren pendre com lo veren. E ells guardaren-lo en la cara e 

dix-los: «Què demanau?». E ell digueren: «Lo rey nos tramet a tu que·t portem ligat a 

ell». E sanct44 Christòfol respòs: «Si yo·m volia, ni solt ni ligat no m’i portaríeu». E ells 

digueren: «Si tu no y vols anar de bona voluntat, ves-te’n on te vulles e nosaltres direm 

al rey que no t’havem pogut trobar». E sanct45 Cristòfol dix: «No direu axò, abans me 75 

n’iré ab vosaltres». Aprés, ell convertí a Déu los cavallers e féu-se les mans ligar e, axí, 

anà davant lo rey, lo qual, com lo véu, fonch spantat que caygué de la cadira. E, aprés, 

demanà-li com havia nom ne de qual terra era, e sanct Christòfol li dix: «Yo havia nom 

Reprovat abans que fos batejat e ara he nom Christòfol». E lo rey dix-li: «Foll nom t’as 

posat per ço com t’as mes nom de Christ, qui fonch crucificat e no pogué valer a si 80 

mateix, veges com valrà a tu, per què vull que·t diguem cananeu encantador. E digues-

me: per qual raó tu46 no sacrifiques als nostres déus?». E sant Cristòfol li dix: 

«Dretament es tu appellat Degna per ço com tu has nom de dimoni e tens companya47 

ab los diables e los teus déus són obra de mans de hòmens e muts e sorts». E lo rey li 

dix: «Tu es nudrit entre bè[CLXXXVIIIa]sties salvatges com no parles clarament, sinó 85 

bestials coses. E, si tu vols sacrificar als déus, yo·t faré molta honor e, en altra manera, 

yo·t faré cruelment turmentar». E, com ell no li volgués obeir, féu-lo metre en lo carçre 

e féu degollar tots los CC48 cavallers qui foren convertits per sanct49 Christòfol. 

Enaprés, lo rey li féu metre en lo carçre dues belles dones, la una havia nom 

Nicea e l’altra,50 Aquilínea, e promés-los grans dons si·l fahien51 peccar ab elles. E, com 90 

sanct52 Cristòfol les véu, posà’s en oració e, com les dones lo requerissen, ell los dix: 

«Què voleu ne per què hi sou vengudes?». E elles, spantades, digueren-li: «Merçè 

hages de nosaltres, sanct53 de Déu! Fes que nosaltres cregam en aquell Déu que tu 

prehiques». E convertí-les. E, com lo rey ho sabé, féu-les-se venir davant e dix-los: 

«Vosaltres sou enganades per l’enganador e jur-vos per los meus déus que, si no·ls 95 

sacrificau, que us faré morir a mala mort». E les dones digueren: «Si vols que nosaltres 

sacrifiquem, fes les plaçes denejar e fes totes les gents ajustar al temple». E, com açò 

fonch fet, lo rey entrà al temple e véu que elles posaren lurs cintes en los colls de les 

ýdoles e, encontinent, caygueren en terra totes trencades. E digueren en aquells qui 

prop los staven: «Anau e demanau los metges, qui guaresquen los vostres déus». E lo 100 

rey manà penjar na Aquilínea e féu-li ligar una gran pedra als peus e anà-sse’n a Déu. 

Aprés, lo rey féu metre sa sor Nicea en lo foch, mas no li féu mal, per què la féu 

degollar. 

Aprés, lo rey se féu venir sanct54 Cristòfol e manà’l batre ab vergues de ferre e 

féu-li posar una caça cremant sobre lo cap e féu-lo seure sobre un ferre cremant, del 105 

qual sant Cristòfol se levà sens mal. Aprés, lo féu ligar a un pal e·l féu sagetar a CCCC 

ca[CLXXXVIIIb]vallers, mas les sagetes volaven per l’ayre e no·l podien tocar. E, com lo 

rey se pensàs que fos mort, ell anà a ell veure e, encontinent, caygué una sageta qui li 

donà en l’ull e tragué li l’ull. E dix-li sanct Cristòfol: «Demà morré e tu, malvat, faràs 
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fanch de la mia sanch e untar-te-n’has los teus ulls e seràs guarit». Aprés, lo rey lo féu 110 

degollar e, tantost, lo rey féu de la sua sanch fanch e untà-sse’n los ulls e guarí 

encontinent.55 E féu manament que, si negú56 deya de Déu mal57 ne de sanct58 Cristòfol, 

que, tantost, morís e, aprés, lo rey se convertí. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 quatre: dues I2 (quatuor LA 96, 1) 
3 maneres: maneres res I1 

4 [en] los: en los I2 
5 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
6 coldes: colzades I2 

7 axí: om. I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 fonch: fonc I2 
11 aquest: sant cristofol I2 
12 no staré: nostra re I1 

13 aytantes: tantes I2 
14 pugue: puga I2 
15 sanct: sant I2 
16 tinch: tenc I2 
17 fonch: fonc I2 
18 sanct: sant I2 
19 vaig cercant: cerc a I2 
20 sanct: sant I2 
21 paor: por I2 
22 sanct: sant I2 
23 axí, partí’s: axis parti I2 
24 que: qui I2 
25 sanct: sant I2 
26 sanct: sant I2 
27 l’ermità: oint aquestes coses lo sant hermita I2 
28 Hoc saber: que molt ben ho sabia I2 
29 sobre tots: senyor sobre tots los I2 
30 los: tots los I2 
31 sanct: sant I2 
32 dix: dix a lermita I2 
33 vengués: vingues I2 
34 sanct: sant I2 
35 ell: om. I2 
36 sanct: sant I2 
37 veuràs que, al matí, serà: veuras lo al mati I2 
38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 

40 nostre Senyor: jesu christ I2 
41 adés: tantost I2 
42 M: milia I2 
43 CC: dos cents I2 
44 sanct: sant I2 
45 sanct: sant I2 
46 tu: om. I2 
47 companya: companyia I2 
48 CC: dos cents I2 
49 sanct: lo benauenturat sant I2 
50 l’altra: laltra hauia nom I2 
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51 si·l fahien: si lo benauenturat sant cristofol fehien I2  
52 sanct: sant I2 
53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
55 guarí encontinent: en continent guari I2 
56 negú: negun I2 
57 de Déu mal: mal de deu I2 
58 sanct: sant I2 
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[C] SANCT FELIU E SANCT CUGAT1 MÀRTYRSa 

ran e2 fort, manifest e maravellós miracle apparegué a tots sobre los servents de 

Déu sanct Feliu e sanct Cugat,3 màrtyrs seus, en los quals era tanta alegria de cor 

que a la batalla del combatiment vengueren. Los quals nasqueren en la ciutat de 

Cil·litàniab e, en aquella ciutat, en infantesa, aprengueren de letres. Aprés, [CLXXXVIIIc] 5 

s’esdevench que·ls sancts4 vengueren en la ciutat de Barçalona. E sanct5 Feliu, partint 

de aquí, anà-sse’n en Ampúries e, puys, a Gerona e aquí, faent grans coses, dignament 

consumà son martyri.c Emperò, lo benaventurat6 sanct Cugat per martyri fonch digne a 

Déu en la ciutat de Barçalona e nostre Senyor donà-li tanta de gràcia que, abans que 

vengués al martyri, encalçà per la sua oració los dimonis e molts miracles mostrà per 10 

ell nostre Senyor en lo poble. 

E, com en la ciutat de Barçalona fos un malvat cònsol, per nom Galeri, lavors 

manà que li aportassen sanct7 Cugat, al qual él dix: «Ab qui·t cuydes tu defendre qui no 

vols observar los manaments del príncep ne adores los grans déus de ira?». E sanct8 

Cugat respòs-li sotsrient: «Per què·m constrenys de adorar aquells que, sens arbitre de 15 

Déu, són fets semblants a tu?». Encontinent, Galeri, mogut de ira, donà sentència 

contra ell e liurà’l als turmentadors dient: «Féu-lo morir turmentant». E, com sanct9 

Cugat per XII cavallers fos turmentat, bateren-lo tant fins que les entramenes li parien e 

tots los cavallers qui·l turmentaven, veent açò, foren abçegats. E la misericòrdia de Déu 

reté a ell axí sa quasi que neguna pena no havia sostenguda.  20 

E, com lo sanct màrtyr, en lo començament, sofferís aquestes coses, ell començà a 

dir: «Senyor Jesuchrist, tu qui totes coses guardes e tots los teus manaments fundist, 

mostra la tua virtut als no creents, que aquells qui lo teu nom perseguexen sien 

confusos e, veent les tues maravelles e creent, se convertesquen o peresquen o sien 

destroïts. E peresca lo molt malvat Galeri en la fi per lo meu coltell». La qual cosa fonch 25 

feta e fonch consumit Galeri ab totes ses ýdoles. [CLXXXVIIId] E, com açò vees sant 

Cugat, estés les mans al cel e féu oració e dix: «Gràcies faç a tu, Senyor Déu totpoderós 

e10 salvador del món, qui les pregàries de aquells qui en tu creen no menysprees, mas 

en perdurabilitat les fas star». Lavors, tot lo poble donà laors a Déu totpoderós, car ell 

és Déu en lo segle dels segles, amén. E, lavors, sanct11 Cugat dix al poble: «Vosaltres 30 

veeu quantes maravelles ha fetes nostre Senyor e, per ço, d’aquí avant,12 jaquiu les 

ýdoles fetes per mans de hòmens, qui són sens veu e sens oïda e sens moure, e creeu en 

Déu viu e verdader, qui totes coses ha fetes de no-res». 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Cugat en la LA. Data de celebració: 25 de juliol. Sant Cugat 
trobà el martiri cap al 303 en el context de la persecució de Dioclecià. Es representa vestit de romà i amb els 
atributs del martiri: el fuet, l’espasa o la destral. 
b Scillium, antiga població romana de Numídia, al nord d’Àfrica, prop de Cartago. 
c El capítol dedicat a sant Feliu és el CVI. 
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Lavors, un malvat Maximià lo’s féu venir davant ligat e dix-li: «De on est13 tu ne 

de qual regió?». E sanct14 Cugat, sostengut per lo poder15 de Déu, dix: «Per què 35 

demanes la mia generació ne la mia terra, la qual nostre Senyor no t’à volguda 

manifestar?». E Maximià dix: «De qual Déu fas tu testimoni?». E sant Cugat dix: «Yo 

crech al Déu viu qui féu cel e terra e totes coses qui en ell són,16 lo qual yo prech de cor 

e confés de boca e ador e prech ab tot lo meu studi». E Maximià dix: «Donchs, aqueix 

Déu venge’t ara e prengue’t de les mies mans e dels turments qui·t són apparellats». 40 

Respòs sanct Cugat dient: «O, tu, excomunicat! E quals coses són apparellades? Car tu 

e lo diable, pare teu, ab tots los turments que a mi dónes axí com a ministre de 

Sathanàs que tu est, yo me n’alegre e, per la virtut del nom17 de nostre Senyor 

Jesuchrist, los menyspreu». E Maximià dix: «Yo veig en tu, desaventurat, gran 

pertinàcia e rebel·lió e, com per lo teu malifici los nostres déus en partida has calcigats, 45 

no fugiràs a les mies mans». E sanct18 Cugat sotsrient li dix: «Verament, mesquí, que 

yo·m pensava [CLXXXIXa] que en tu hagués alguna part de saviesa, mas, segons que yo 

veig, tu est19 ple de gran oradura, qui desempares lo Déu viu e adores les ýdoles e 

sachs plens de dimonis, als quals es semblant». Lavors, en20 Maximià, ençés de furor, 

manà sanct21 Cugat rostir en una graella e damunt que li lançassen sal e vinagre. 50 

Emperò, la molt sancta22 hòstia de nostre Senyor, ço és, lo no-vençut23 cavaller de 

Christ24 sanct Cugat se alegrava cantant e dient: «Exaudi deus iusticiam meam», etc.a 

‘Exaudeix, Senyor, la mia justícia e entén la mia pregària’. E, com totes coses fossen en 

ell complides d’açò que manat havia en25 Maximià, ajudant la divinal26 misericòrdia, 

res no nogueren al sanct baró27 e los ministres qui li daven les penes foren consumats 55 

per ell per divina justícia. 

Aprés, fonch açò comptat al pretor Maximià, lo qual se féu venir lo sanct28 baró 

davant e dix-li: «Molt gran força ha lo pes dels teus mals. Sàpies que, per los déus 

grans, faré a tu matar ab malvats turments». E sanct Cugat, ab fort e ferm coratge, 

respòs: «O, tu, rosa del diable! Què·m menaçes ab ta lengua? Ço que has en cor de fer 60 

fes-ho, car les tues menaçes envers mi no són res». Lavors, en29 Maximià féu fer fora la 

ciutat gran foch on féu metre lo victoriós sanct30 Cugat. E, com fonch31 dins, alçà les 

mans al cel e dix: «Senyor meu Jesuchrist, qui al terç32 dia resuscitist de mort, qui totes 

coses per ton arbitre ordenist, desliura a mi de la cremor de aquest foch e dóna 

confusió en aquest malvat Maximià!». E, complida la oració, lo foch s’apagà del tot e lo 65 

benaventurat sanct33 Cugat, per gràcia de Déu, romàs sens tot mal e dix: «Transiuimus 

per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium», etc.b ‘Passam nós per foch e per aygua e 

portist-nos [CLXXXIXb] en refrigeri’. Veent Maximià aquestes maravelles, confús, dix a 

les guardes: «Ab ferre ligau-lo e portau-lo al carçre fins que hajam pensat novells 

turments». E meteren-lo ab gran pes de cadenes de ferre34 en lo carçre e lo benaventurat 70 

alegrà’s e, cantant, dehia: «Dirigatur Domino35 oracio mea sicut incensum in conspectu tuo», 

                                                 
a Sal 4, 2. 
b Sal 66, 12. 
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aetc. ‘Sia, Senyor, endreçada la mia oració axí com encens en lo teu esguardament e lo 

levament de les mans sia axí com a sacrifici de vespre’. E, com la porta del carçre fos 

tancada, gran claror resplandí, per què les guardes del carçre, encontinent, cregueren 

en Jesuchrist. E aquí mateix sanct36 Cugat féu gràcies a Déu e dix: «Sadolla, Jesuchrist, 75 

les ànimes dels famejants e dels sedejants per recreació de la tua sanch, car tu est Déu 

beneÿt». 

E, com lo sanct37 màrtyr hagués aquestes coses dites, Maximià lo’s féu venir 

davant e dix-li: «Encara perseveres en la oradura que comencist e no vols tornar a sana 

pença?». E sanct38 Cugat dix-li: «Oradura posseixs tu, car acabes los manaments del teu 80 

pare e no coneixs39 qual és lo verdader Déu e aquesta multitut de poble ací ajustada fas 

perir ab tu». E en40 Maximià féu-lo batre ab vergues de ferre e ab nirvis de bou e lo 

sanct41 baró levà los ulls al cel e, plorant, dix: «Gràcies fas a tu, Senyor Déu totpoderós, 

car la tua gràcia se acosta a mi. E42 exaudeix les pregàries del teu servent e dóna 

confusió en aquell malvat Maximià per ço que tots aquells qui creen ésser en tu ver 85 

Déu vegen les tues maravelles e sien confermats en la tua fe». E, complida la oració, 

veu li vench del cel dient: «Qualsevulla cosa que tu demanaràs te serà dada, segons la 

tua fe». E, com lo sanct43 hagués oïdes aquestes paraules, comen[CLXXXIXc]çà adorar e 

dix: «Confirma hoc Deus», etc.b ‘Conferma açò, Déu44 que obres en mi, e conferma lo meu 

cor e dóna virtut al teu servent per sofferir tots los darts de l’enemich, car yo t’é 90 

conegut, ver Déu. E fes que·l malvat príncep, ab ses ýdoles e ab lo diable, pare seu, 

cuytadament muÿra’. Aprés, en45 Maximià apparellà a ornar ses ares per ço que, ab los 

preveres, offerís sacrificis a les ýdoles e ell, seent en la cadira, en lo mig del mercat, per 

sosteniment de Déu e per glòria de la divinitat, caygué en terra e sclatà e morí e totes 

les ýdoles foren fetes pols.46 E, lavors, tot lo poble dix: «Gran és lo Déu de sanct Cugat e 95 

dels chrestians e molt poderós lo desliurador de aquells». E sanct47 Cugat dix: «A tu, 

Senyor, fas gràcies e a tu, dins e defora,48 glorifich, qui destroeixs los descreents e 

fructifiquen aquells que tu ames». 

Lavors, Rufí, qui era prefet e majoral de la ciutat, començà amonestar lo poble, 

dix:49 «Per què us sou lunyats del cultivament paternal e donau gran50 desonrament a la 100 

nostra generació?». E tots ensemps respongueren: «Per què·ns amonestes que serviam 

déus stranys? Car a creure nos cové verament aquell ver Déu51 que sanct52 Cugat creu e 

confessa». Lavors, en53 Rufí, ple de furor diabolical, dix a sanct54 Cugat: «Home molt 

malvat, per què fas perir ab tu tan gran multitut de poble ne goses blasmar los déus 

tant grans? Car yo no sé qui s’és aquell qui és dit Christ, lo qual tu amonestes e 105 

confesses». Respòs sanct55 Cugat e dix: «Nosaltres confessam lo vivent e adoram lo 

immortal; vosaltres, emperò, adorau aquells qui són sens oïda e sens parlar, ab los 

quals vosaltres sou damnadors en lo juý eternal». E, oint aquestes coses, en56 Rufí dix a 

les guardes: «Si per coltell no·l matau, per neguna57 altra ma[CLXXXIXd]nera no·l poreu 

                                                 
a Sal 141, 2. 
b Sal 68, 29. 
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vençre». E, lavors, Rufí dix:58 «Nosaltres manam59 que en60 Cugat, rebel·le e contrari als 110 

nostres prínceps e als nostres déus, no ha volgut sacrificar, sia ferit per coltell». E los 

scapsadors, oïda la sentència, lançaren-lo fora la ciutat e menaren-lo luny VIII milles, en 

lo loch qui era dit Octovià, e aquí que fos degollat. E sanct Cugat pregà en aquells que 

li donassen un poch de spay per a orar e, com los scapsadors lo y atorgassen, ell se 

lançà en terra dient: «Déu totpoderós, Senyor Jesuchrist, qui fahist61 totes les coses ab la 115 

tua virtut e regnes ab lo Pare e62 ab la unitat del Sanct63 Spirit, fes midericòrdia a mi, 

servent teu, e reb en pau la mia ànima sabent que de tot mon cor t’é desijat». E, com 

hac64 complida sa oració, los ministres li levaren lo cap e los chrestians prengueren lo 

seu cors e untaren-lo ab ungüents preciosos e, ab digna65 honor, soterraren-lo a VIII 

kalendes66 d’agost. E, en lo loch on fonch soterrat, la virtut de nostre Senyor, per lo seu 120 

gloriós màrtyr, als demanants dóna oïment e dóna perfectió de piadosa demanda a 

honor e laor e glòria del seu beneÿt nom fins en lo present dia de huy, qui ab lo Pare e 

ab lo Sant Spirit viu e regna, Déu per tots los segles dels segles.67 Amén. 

                                                 
1 SANCT FELIU E SANCT CUGAT: sant feliu e sant cugat I2 
2 e: om. I2 

3 sanct Feliu e sanct Cugat: sant feliu e sant cugat I2 
4 sancts: sants I2 
5 sanct: sant I2 
6 lo benaventurat: om. I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 e: e e I1 

11 sanct: sant I2 
12 d’aquí avant: om. I2 
13 est: es I2 
14 sanct: sant I2 
15 poder: poble I2 

16 en ell són: son en ell I2 
17 nom: mon I1 
18 sanct: sant I2 
19 est: es I2 
20 en: om. I2 
21 sanct: sant I2 
22 sancta: santa I2 
23 no-vençut: non vençut I2 
24 Christ: jesuchrist I2 
25 en: om. I2 
26 divinal: diuina I2 
27 sanct baró: sant hom I2 
28 sanct: sant I2 
29 en: om. I2 
30 sanct: caualler de jesu christ sant I2 
31 fonch: fonc I2 
32 terç: tercer I2 
33 sanct: sant I2 
34 de ferre: om. I2 
35 Domino: domine I2 
36 sanct: sant I2 
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37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 
39 coneixs: coneix I2 
40 en: om. I2 
41 sanct: sant I2 
42 E: om. I2 
43 sanct: sant I2 
44 Déu: senyor I2 
45 en: om. I2 
46 fetes pols: en pols conuerides I2 
47 sanct: sant I2 
48 dins e defora: om. I2 
49 dix: dient I2 
50 gran: gran dissim I2 
51 Déu: deu tot poderos I2 
52 sanct: sant I2 
53 en: om. I2 
54 sanct: sant I2 
55 sanct: sant I2 
56 en: om. I2 
57 neguna: om. I2 
58 dix: pronuncia la sentencia contra lo benauenturat sant cugat en stil de semblants paraules I2 
59 manam: manam e declaram I2 
60 en: om. I2 
61 fahist: fehist I2 
62 e: om. I2 
63 Sanct: sant I2 
64 hac: hague I2 
65 digne: digna I2 
66 kalendes: de les kalendes I2 
67 segles: segles eternament I2 
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[CI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT NAZARI E SANCT CELSIa 

Nazari és dit quasi nazareus, qui vol dir aytant com ‘consegrat’, o ‘net’, o ‘departit’, o 

‘florit’ o ‘guardant’. Aquestes V coses són trobades en lo seu nom, ço és: cogitació 

sancta e affectió munda e intenció dreta e lo fet just e la paraula temprada. E [CXCa] 

totes aquestes coses foren en sanct Nazari, car ell hagué cogitació sancta e, per açò, és 5 

dit consegrat; e hac affectió munda e, per açò, es dit net; e hagué intenció dreta e, per 

ço, és dit departit, car intenció és que departeix les obres e home simple ha lo cors luent 

e l’ome mal ha lo cors tenebrós; e hagué lo fet just, per què d’aquí fo fet just, e d’aquí és 

dit fet florit per ço com just floria axí com liri; hagué temprada la paraula, e d’aquí és 

dit guardant per ço com ell guardà les sues vies, que no peccà ab la sua lengua. Celsi 10 

vol dir quasi ‘en alt levat’ per ço com ell se leva sobre si com ell sobrà la sua edat 

juvenil, ab virtut de coratge se levà. La vida de aquests sancts trobà sanct Ambròs en lo 

libre de sanct Gervasi e de sanct Prothasi e fonch trobada sots los lurs caps. 

LA VIDA DE SANCT NAZARI E SANCT CELSI 

azari fonch fill de molt noble hom, qui havia nom Affrican, qui era jueu, e de la 15 

sua mare sancta Perpètua, [CXCb] qui fonch molt bona chrestiana e de nobles 

gents de Roma. E foren batejats per sanct Pere e per sanct Pau, per què se’n 

maravellarenb molt per ço com vehien lo pare e la mare de sanct Nazari de diversa 

religió, per ço com la mare era chrestiana e lo pare jueu. Axí que sanct Nazari duptava 

molt ab qual s’ajustaria de fe com cascú lo volgués tirar a la sua ley e, per voluntat de 20 

Déu, volgué haver la fe de la mare e de Lini papac rebé baptisme. E, quant lo pare ho 

sabé, féu-lo pendre e turmentar perquè·l tornàs a la sua fe. Sanct Nazari, per molts 

anys, visqué aprés que fonch batejat e fonch martyrizat per en Neró, l’emperador,d qui 

crucificà sanct Pere lo darrer any del seu emperi. E, com sanct Nazari no volgué 

consentir a la voluntat de son pare, abans prehicava molt fortment de Jesuchrist, per 25 

què fonch pregat per sos parents que isqués de Roma per ço que no·l vessen morir. 

E, axí, ell isqué de Roma ab VII somers carregats de roba que li donaren sos 

parents e, per ciutats de Ytàlia, donà-u tot a pobres. Mas, en lo X any de la sua 

digressió, se n’anà en Planesa e a Milà e trobà sanct Gervasi e sanct Prothasi, qui staven 

presos en un carçre. E, com sanct Nazari confortàs los dits sancts, tantost lo portaren 30 

davant lo pretor e, stant en la fe de Christ, ell fonch batut ab bastons. 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 28 de juliol a Occident. Sant Nazari i sant 

Cels (segle I) es representen, amb les palmes del martiri, com un home barbut o un soldat i com un jove 

respectivament. 
b La frase no té sentit amb els temps verbals en plural: la mare fou batejada per sant Pere i Nazari es 

maravellà de tenir un pare i una mare amb religions diferents, per açò decideix triar-ne una. 
c Lli, papa del 66 al 78. 
d Nerò, emperador romà del 54 al 68. 
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E, com ell fos lançat de la ciutat, mentre que anava de loch en loch, la sua mare 

morí e, en visió, apparegué-li, que·l confortà e l’amonestà que anàs a prehicar en 

França, en un loch de Gàl·lia qui s’appellava Gemellus.a E, com fonch aquí, una dona li 

portà son fill, qui era molt expert, e pregà’l que·l batejàs e que·l portàs ab si e mes-li 35 

nom Celsi. E, com lo pretor de França sabé que ell era aquí, féu-[CXCc]lo pendre e metre 

en lo carçre ab voluntat de fer-lo turmentar. Mas la muller del pretor consellà a son 

marit dient que no seria bon juý que aquells qui en culpa no eren que morissen, car 

semblant seria que ell se volgués venjar del Déu totpoderós, per les quals paraules lo 

pretor lo absolgué, mas dix-li que no prehicàs en la sua terra. 40 

Aprés, ell se n’anà ab Celsi en la ciutat de Tràverisb e aquí sanct Nazari prehicà la 

fe de Jesuchrist e convertí molta gent e edificà una sglésia. E, quant ho oí dir en 

Corneli, qui era gendra d’en Neró, tramés allà cavallera e trobaren-lo dins la sglésia. E 

ligaren-li les mans e ab Celsi foren portats ligats a Neró e féu-los metre en lo carçre.  

E, l’endemà, en Neró anà a caçar bèsties salvatges en un bosch e naffrà’s lo peu, 45 

de què li dolia molt. E, stant en son palau, hagué pensament de sanct Nazari e pensà’s 

que los seus déus fossen irats contra ell per ço que l’avia lexat tant viure. E féu-los 

venir davant e, com lo ves ab la cara resplandent com lo sol, ell se pençà que fos 

scarnit. E dix a Nazari: «Lexa les tues arts del teu encantament e sacrifica als déus». E 

ell respòs que u faria e portaren-lo al temple. E, com fonch aquí, ell se agenollà e féu 50 

oració a nostre Senyor e les ýdoles caygueren baix e·s trencaren. E, quant en Neró ho 

véu, manà’l lançar en la mar, en la qual se mogué gran tempestat, per què los ministres 

se penediren d’açò que fet havien. E veren anar sanct Nazari sobre la mar ab bona cara 

e vench als ministres cavallers e pujà en la lur nau e stigué ab ells e cregueren en Déu. 

E, per sa oració, féu cessar la fortuna de la mar e, axí, ell vengué fins en la ciutat de 55 

Gènova, on prehicà molt temps. 

Aprés, se n’anà ab Celsi a Milà, on havien ja[CXCd]quits sanct Gervasi e sanct 

Prothasi. E, quant Anolimus pretor ho oí dir, féu-los exellar, per què se’n vengueren a 

Roma. E aquí sanct Nazari trobà son pare ver chrestià e demanà-li com s’era convertit e 

lo pare dix-li que sanct Pere li apparegué, qui li dix que seguís la sua muller e lo seu 60 

fill, qui seguien Jesucrist.  

E, aprés, ell fonch exellat de Roma e vench-se’n a Milà ab en Celsi. E aquí ells 

foren presos altra vegada per lo pretor, qui·ls portà a un loch qui s’appellà Fossa de 

Mur, e aquí ells foren degollats, los quals cossos, com los hagueren presos los 

chrestians e·ls hagueren soterrats en un ort, ells apparegueren aquella nit a un sanct qui 65 

havia nom Ceriach. E dix-li que los seus cossos soterràs més pregon en la sua casa per 

paor d’en Neró, per què ell los pregà que li guarissen una sua filla, la qual fonch tantost 

sanada, ço és, que era contreta. E, tantost, pres los cossos dels sancts e·ls soterrà axí 

                                                 
a Cimiez, actualment un barri de Niza. 
b Trèveris, població del land de Renània-Palatinat, a Alemanya. 
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com li fonch manat. Enaprés lonch temps, Deú demostrà los lurs cossos a sant Ambròs, 

lo qual ne tragué sanct Nazari tot entegre, que no li fallia un cabell e exia del seu cors 70 

molt bona odor, e soterrà’l en la sglésia dels apòstols molt honradament. 
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[CII] LA VIDA DE SANCT SIMPLICI E SANCT FAUSTÍa 

implici1 e en Faustí foren germans e, com no volguessen sacrificar a les ýdoles, ells 
sofferiren molts turments en Roma per en Dioclecià,b aprés fonch donada sentència 

contra ells que fossen degollats e lançats en Tybre. E la lur sor, per nom Beatriu, tragué 
los cossos de l’aygua e·ls soterrà honradament, per què en Lucreci pretor la pres e 5 
manà-la sacrifi[CXCIa]car a les ýdoles. E, com ella no u volgués fer, ell la féu degollar, lo 
qual cors soterrà sancta Lúcia verge prop los seus germans. Enaprés, en Lucreci entrà 
en la sua casa e, com fos vengut contra los màrtyrs, un infant aletant cridà en presència 
de tots: «Oges, Lucreci! Tu has morts los sancts e ara es en possessió de tos enemichs». 
Encontinent, en Lucreci, tremolant, fonch pres per lo dimoni, qui·l turmentà tant fort 10 
per tres hores que aquí morí. E, com ho veren aquells qui ab ell eren, tots se convertiren 
a la fe de Jesucrist e recomptaren a tots la passió de sancta Beatriu verge ne com fonch 
venjada per Jesuchrist. 

                                                
1 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
a El FS no arreplega l’etimologia inicial del nom; el testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de 
celebració: 29 de juliol. Sant Simplici es representa amb un escut o amb una bandera i santa Beatriu amb 
una corda. 
b Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
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[CIII] SANCT1 FELIU PAPA MÀRTYRa 

eliu fonch2 elegit e ordenat en loch d’en3 Liberi papa.b E, com en4 Liberi papa no 

volgués consentir a la heretgia arriana, en5 Constanti, fill d’en6 Constantí,c l’exellà 

per tres anys, per la qual cosa tots los capellans de Roma elegiren per papa en7 Feliu, lo 

qual condemnà l’emperador ab [CXCIb] dos bisbes qui eren heretges arrians en 5 

presència de XLVIII bisbes. Per la qual cosa en8 Constanti fonch molt irat e lançà sanct9 

Feliu del bisbat e féu venir en10 Liberi ab intenció que absolgués aquells qui eren 

condemnats ab ell per en11 Feliu. E, com en12 Liberi fos molt hujat e spantat de la 

heretgia, entant cresqué la heretgia que molts capellans foren morts dins la sglésia. E 

sanct13 Feliu stigué dins en un camp amagat; aprés, per martyri, perdé lo cap. 10 

                                                 
1 SANCT: De sant I2 

2 fonch: fonc I2 
3 d’en: de I2 
4 en: om. I2 
5 en: om. I2 
6 d’en: de I2 
7 en: om. I2 
8 en: om. I2 
9 sanct: sant I2 
10 en: om. I2 
11 en: om. I2 
12 en: om. I2 
13 sanct: sant I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a La vida de sant Feliu papa apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 

Nazari i sant Cels. Data de celebració: 29 de juliol. Fèlix II, és considerat en l’actualitat un antipapa, ja que 

fou nomenat per Constanci II després que aquest exiliara Liberi. Exercí de papa des del 355 fins al 365, 

quan dimíti. Morí el 375 retirat, encara que a l’edat mitjana, per a una confusió amb altres sants homònims, 

es considerava màrtir. 
b Liberi, papa del 352 al 366. 
c Constanci II, emperador romà del 337 al 361, fill de Constantí el Gran, emperador romà del 312 al 337. 
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[CIV] ABDON1 E SENNÉNa 

bdon e Sennén foren martyrizats per en Deci, l’emperador.b E, com en2 Deci 

sobràs3 Babylònia ab les altres províncies, ell trobà aquí alguns chrestians, los 

quals féu venir en la ciutat de Cenonac e aquí ell los féu martyrizar en diversos 

turments. E Abdon e Sennén los soterraren, per què foren accusats ab l’emperador, 5 

qui·ls féu pendre e encadenar en la ciutat de Roma. E manà’ls sacrificar a les ýdoles e, 

si no, que fossen devorats per bèsties salvatges. E, com ells [CXCIc] no volguessen 

sacrificar,4 lo pretor los liurà5 a dos leons e a IIII6 onsos, los quals no·ls feren negun mal; 

aprés, los féu degollar e, puys, rocegar. E, com aquí, en la plaça, haguessen stat per tres 

dies, en Quirí7 subdiaca los soterrà en la sua casa. 10 

                                                 
1 ABDON: De sants Abdon I2 
2 en: om. I2 
3 sobràs: senyoreias I2 
4 sacrificar: sacrificar a les ydoles I2 
5 liurà: mana liurar I2 
6 IIII: quatre I2 
7 en  Quirí: quirin I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 30 de juliol. Sant Abdó i sant Senén foren martiritzat cap al 250 durant la persecució 

de Deci. Es representen com a nobles orientals amb una espasa com a símbol del seu martiri. 

Tradicionalment es coneixen com a sants de la pedra, ja que són protectors del camp. 
b Deci, emperador romà del 249 al 251. Per a tots els màrtirs morts sota la persecució d’aquest emperador, 

la LA dóna la datació de 253. 
c «Cordubam» (LA 102, 2), població de Pèrsia. 
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[CV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 GERMÀa 

Germà és dit de germinament2 e de ana, que vol dir ‘ensús’, quasi que vulla3 dir ‘sobiran 

germinament’.4 Tres coses són trobades en la sement germinant, ço és: calor natural e 

humor qui nodreix e raó seminal. Per què sanct5 Germà és dit germanament,6 ço és: 

quasi sement germinal per ço com en ell fonch fervor de amor e humor qui nodreix per 5 

engrexament de devoció e raó seminal per virtut de prehicació, per la qual convertia 

molts7 a la fe de Jesuchrist. La vida d’él scriví en Constanti prevere e sanct8 Censuri 

bisbe. 

LA VIDA DE SANCT9 GERMÀ [CXCId] 

ermà fonch de molt noble linatge e nasqué en la ciutat Alteciodorab e fonch10 molt 10 

savi en les liberals arts. Aprés, anà en Roma per donar una sentència de dret e 

fonch-hi posat en tanta dignitat que·l trameteren en Burgunyac per ésser duch. E, com 

ell governàs la ciutat Alteciodora davant totes les altres, era un arbre qui ha nom pi en 

mig de la ciutat, en lo qual, per los rams, ell penjava los caps de totes11 les bèsties que 

cassava. Mas, com sanct12 Amador bisbe lo reprengués de aquella vanitat e l’amonestàs 15 

que fes tallar l’arbre per ço que no vengués neguna13 mala occasió als chrestians, sanct14 

Germà no·l ne volgué obeir. E, com sant Germà no fonch en la ciutat, lo bisbe féu tallar 

l’arbre e cremar. E, com sanct15 Germà ho oí dir, oblidat de la religió christiana, ab gran 

cavalleria vench e assajà de matar lo bisbe. Mas, com lo bisbe, per voluntat de Déu, 

conegués16 que sanct17 Germà seria18 bisbe aprés ell, fugí de la ciutat. Aprés, ell tornà en 20 

la ciutat e sàviament ell mes sanct19 Germà en la sglésia e aquí ell li féu corona, dient-li 

que ell seria bisbe aprés d’ell, la qual cosa li esdevench axí com lo bisbe li dix, car, aprés 

pochs dies, lo bisbe morí e lo poble féu bisbe sanct Germà.d E donà tot quant havia als 

pobres e hagué la sua muller com20 a germana. E restrengué tant fort lo cors per XXX 

anys que no menjà pa de forment ne begué vi ne legum ne sal per sabor; a Pasca e a 25 

Nadal, solament bevia vi, e ab lo conduyt; ell menjava cendra e pa de ordi, tostemps 

dejunava fins als vespre.21 E no vestia d’estiu ne de hyvern,22 sinó tan solament un cilici 

e una cota ab la cugulla; e vestia tant aquells vestiments fins que eren vells e oldans. 

Orna[CXCIIa]va lo seu lit ab cendra e ab un sach e ab lo cilici tots dies plorava e portava 

les relíquies dels sancts23 al coll.24 30 

Una vegada albergà en un hostal e, com aprés menjar ves apparellar les taules, 

maravellà’s25 e dix a qui les apparellaven26 altra vegada e27 lo senyor de l’hostal dix28 

que a les bones dones que anaven de nits. E, aquella29 nit, sanct30 Germà vel·là31 e véu 

                                                 
a Data de celebració: 31 de juliol. Sant Germà (ca. 380-448) fou bisbe d’Auxerre, successor de sant Amador, 
tingué una activitat diplomàtica intensa. Es representa vestit de bisbe, amb mitra i pastoral. 
b Auxerre, població de Borgonya, França. 
c Borgonya, França. 
d Sant Amador d’Auxerre es commemora l’1 de maig. 

G 
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gran multitut de dimonis que segueren a la taula en forma de hòmens. E, com ell los 

manàs32 que no se n’anassen, <e> despertà tots aquells qui jahien en33 la casa e demanà 35 

si’n coneixen negú,34 ells35 digueren que tots eren vehins e vehines. Aprés, ell tramés 

per lurs cases e trobaren-los tots en lurs lits. E, aprés, ell36 demanà en aquells qui eren e 

ells digueren que diables37 qui scarnien los hòmens. 

En aquell temps, era sanct38 Lop en la ciutat de Trecasina,a la qual ciutat fonch 

assetjada per un rey qui havia nom Àthila.b E, sobre lo portal, sanct39 Lop cridà qui és 40 

aquell qui axí·ls assetjava sens raó e lo rey li respòs: «Yo só Àthila, qui flagel·laré a tu». 

E sanct40 Lop dix: «E, si tu flagel·les a mi, <e> yo só Lop, qui·t devoraré ab lo poder de 

Déu». Per què sanct Lop manà obrir les portes de la ciutat e los hòmens entraren per un 

portal e exiren per altre e negú mal no y prengué, que, tantost com començaren a 

entrar, foren abcegats. Per què sanct Germà amà molt sanct41 Lop com conegué que 45 

Déu feya per ell.  

E abdós ensemps vengueren en Bretània, on havia molts heretges. E, com foren 

en la mar, hagueren tempestat, mas, per oració de sanct Germà, abonançà la mar. E 

prengueren terra en una ciutat en la qual havia molts heretges, los quals convertiren e 

tornaren a la fe de Jesuchrist. E aquí finà un seu dexeble, qui romàs fins ell [CXCIIb] hi 50 

tornà, e féu obrir lo sepulcre e cridà’l per son nom que42 levàs ne si volia encara 

cavallerejar ab ell. E aquell li respòs que bé stava e que no volia tornar en aquest món e, 

encontinent, ell tornà son cap en son loch e adormí’s en nostre Senyor. 

Dementre que ell prehicava en Bretània, lo rey vedà que no l’albergassen, per què 

en43 Subulci,c qui era del palau, véu sanct Germà ab sos companyons destrets de set e 55 

de fam e rebé’ls benignament en sa casa e manà matar un vedell que tenia per los 

sancts barons. E, aprés dinar, sanct Germà féu ajustar tots los ossos del vedell sobre la 

sua pell e, per la sua oració, tornà viu axí com abans era. En lo segon dia, sanct Germà 

anà al rey e demanà-li davant tots per què li havia vedat l’ostal. E lo rey, spantat, no li 

pogué respondre, per què sanct44 Germà li dix que isqués del regne e que·l lexàs a altri. 60 

E, lavors, sanct Germà, per manament de Déu, féu venir aquí en45 Subulci ab la sua 

muller e, davant tots, ell lo féu rey, on se’n maravellaren molts. E, d’aquell temps ençà, 

los barons han rey del linatge d’en46 Subulci. 

Una vegada, com sanct Germà passava per Augustudúnum,d ell vench al 

sepulcre de sant Cassian47 bisbe e demanà-li com stava e lo sanct48 baró respòs-li: 65 

«Sàpies que yo só en glòria e sper la glòria del redemptor». E sanct Germà li dix: 

«Reposa’t en pau ab Jesuchrist e prega Déu per nós, que pugam venir al goig de 

paradís». 

                                                 
a Troyes, població de la Xampanya, França. 
b Àtila, rei dels huns del 434 al 453. 
c Error de traducció: «subulcus regis» (LA 103, 46), ‘el porter del rei’. 
d Autun, població de Borgonya, França. 
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E, com ell vengués en la ciutat de Ravenna, ell fonch rebut per la regina na 

Plasent e per son fill en49 Valenciàa molt honradament. E, en la hora de menjar, la 70 

regina li tramés una scudella de argent plena de bones viandes e donà la vianda a sos 

companyons e aturà’s la scudella per ço [CXCIIc] que lo preu donàs als pobres. E, en 

loch de donatiu, ell li trameté la sua scudella de fust, on tenia pa de ordi, e ella 

prengué-la volenterosament e féu-la cobrir d’argent. 

Una vegada, la regina lo convidà que menjàs ab ella, per què ell se n’anà al palau 75 

cavalcant en un ase. E, axí com ell menjava, l’ase se morí e la regina donava-li un cavall 

molt bell, mas ell no·l volgué pendre. E pregà nostre Senyor que li retés l’ase e dix: 

«Leva sus ase, car tu, qui m’as portat, me’n tornaràs!». E levà’s l’ase axí com si dormís e 

en aquell ell se’n tornà a son hostal. 

E, stant ell en Ravenna, dix que prest exiria d’aquest món e, aprés pochs dies, ell 80 

fonch treballat per febre e, en lo seté dia, ell tramés l’espirit a Déu. E lo seu cors fonch 

portat en França, axí com ell ho havia ordenat ab la regina. Sanct Germà havia promés 

a sanct50 Eusebi, bisbe de Vercell,b que, com ell se’n tornaria, ell li dedicaria una sglésia 

que ell havia edificada. E, com sanct51 Eusebi oís dir que sanct Germà era mort, axí com 

ell volch dedicar la sglésia, ell manà encendre los ciris e, com los havien encesos, 85 

encontinent eren apagats. E, quant ho véu sanct Eusebi, ell se pensà que la dedicació se 

hauria a fer en altra52 temps o per altre bisbe ésser reservat. E, com lo cors de sanct53 

Germà fos aportat a Vercell, encontinent fonch portat a la dita sglésia e los dits ciris 

foren encesos per la voluntat de Déu. E, lavors, sanct54 Eusebi se recordà de la 

promissió de sanct55 Germà, per què conegué que ço que li havia promés en sa vida que 90 

en mort lo y atengué. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 germinament: germanament I1 (Germanus dicitur a germine et ana LA 689, 1) 
3 vulla: vol I2 

4 germinament: germanament I1  
5 què sanct: ço sant I2 
6 germanament: germinament I1 (sembla, per la repetició de la lliçó, que no és un lapsus calami, sinó una 
correcció intencionada d’I1, ja que I2 segueix LA) 
7 molts: molta gent I2 
8 sanct: sant I2 
9 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
10 fonch: fonc I2 
11 los caps de totes: tots los caps de les I2 

12 sanct: sant I2 
13 neguna: alguna I2 
14 sanct: sant I2 
15 sanct: sant I2 
16 conegues: conegue I2 
17 sanct: sant I2 
18 seria: havia esser I2 

                                                 
a Valentinià III, emperador romà d’Occident del 425-455. La seua mare era Gal·la Plàcídia. 
b Vercelli, a la regió del Piemont, Itàlia. Sobre sant Eusebi, vid. capítol CXVIII. 
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19 sanct: sant I2 
20 com: axi com I2 
21 vespre: vesper I1 

22 E no vestia d’estiu ne de hyvern: no vestia de hyvern ne de estiu I2 
23 sancts: sants I2 
24 coll: coll continuament I2 
25 maravellà’s: maravellas molt I2 
26 apparellaven: apparellau I2 
27 e: e lauors I2 
28 dix: li respos I2 
29 aquella: tota aquella I2 
30 sanct: lo benauenturat sant I2 
31 vel·là: stigue en feruent e deuota oracio a nostre senyor deu I2 
32 com ell los manàs: lauors lo glorios sant germa los mana I2 
33 qui jahien en: de I2 
34 negu: algu I2 
35 ells: e ells I2 
36 aprés, ell: om. I2 
37 diables: dimonis I2 
38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 que: ques I2 
43 en: om. I2 

44 sanct: sant I2 

45 en: om. I2 
46 d’en: de I2 
47 Cassian: cassia I2 
48 sanct: sant I2 
49 en: om. I2 
50 sanct: sant I2 

51 sanct: sant I2 
52 altra: altre I2 
53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
55 sanct: sant I2 
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[CVI] LA VIDA DE SANCT1 FELIU DE GERONAa [CXCIId] 

ant2 Feliu de Gerona fonch nat en la ciutat de Cil·litània.b E, com3 fonch vengut en 
la ciutat de Cesarea,c en l’archibisbat de Mauritània,4 ha-y molts bons studis en les 

liberals arts e, lavors, studià sanct Feliu diligentment, entant que fonch molt perfet en 
saviesa. E, com gran navili se apparellàs per ço que les gents acorreguessen a la 5 
persecució dels chrestians qui eren en Spanya, sanct5 Feliu, axí com a hom savi, volch 
complir la sua obra, mas, com açò oís dir, tots los libres de les leys lançà de si dient: 
«Què·m val a mi la philosophia de aquest món? És mester que·ns apparellem de haver 
aquella vida que al temps dóna repòs e no ha paor del factor de la mort, abans desija lo 
creador de vida». Per què ell pujà en una nau en què havia molta mercaderia qui anava 10 
en Spanya e, Déu volent, anà en la ciutat de Barçalona. E, com ell se mostràs mercader 
a les gents, ell començà a pensar en qual manera poria venir al regne celestial ne com 
poria vençre los delits de aquesta present vida. 

Enaprés, [CXCIIIa] en6 Dacià emperadord perseguia los chrestians e sanct7 Feliu se 
n’anà a Empúries e, aquí stant, ell studià en los libres de la ley de Déu, e8 stant en 15 
oració e en obres devotes perquè fos plasent a Déu. E era amador de la fe e cast e 
amigable e temprat e verdader e dava almoynes volenterosament als pobres e tenia 
gran hospitalitat a tots los frares. E, axí com hom qui res no havia, no temia en9 Dacià, 
qui torbava tota Spanya ab lo pare seu lo diable. 

Sanct Feliu prehicà al poble la fe de Jesuchrist e anà-sse’n en la ciutat de Gerona, 20 
en la qual oïren moltes dones lo seu sermó e·ls10 ensenyava la vida de salut. E, com 
aquestes coses fossen dites a Rufí, qui era official d’en Dacià, qui li havia donat poder, 
<e> en11 Rufí dix a sanct Feliu que, si ell sacrificava als déus, que ell li donaria moltes 
honors, si no, que·l faria turmentar tant fins que digués de no al prehicar. E, com sanct 
Feliu no volgués obeir a la voluntat d’en12 Rufí, lo qual lo féu cercar e trobaren-lo en 25 
casa de una dona qui havia nom Plasent. E féu cercar si sant13 Feliu tenia gens de béns, 
mas ja·ls havia donats als pobres. E en14 Rufí dix-li: «Feliu, yo he entés que tens tan 
gran saviesa que saps dir moltes paraules e belles. Sàpies que·l meu senyor en15 Dacià 
m’à manat que·t dó muller que sia rica e ben acostumada e noble, sols que tu sies a ell 
obedient. E yo dar-t’é dels meus béns tants que tu·m seràs pagat». E sanct Feliu ple del 30 

                                                
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Feliu de Girona en la LA. El capítol C versa sobre sant Feliu 
de Girona i sant Cugat, però, a excepció de les primeres línies, en què parla de sant Feliu, narra únicament 
el martiri de sant Cugat. Aquest capítol seria el complement d’aquell, encara que són independents. Data 
de celebració: 1 d’agost. Sant Feliu de Girona fou martiritzat a començaments del segle IV. Es representa 
vestit de diaca amb l’atribut del seu martiri, els garfis de ferre. 
b Scillium, antiga població romana de Numídia, al nord d’Àfrica, prop de Cartago. 
c Sersell, Algèria. 
d Personatge romà llegendari que hauria estat praeses d’Hispània pels volts de l’any 300. Enviat pels 
emperadors Dioclecià i Maximià amb l’objectiu de perseguir els cristians, segons la tradició, s’establí a 
Saragossa i recorregué les ciutats de la costa catalana i féu incursions a l’interior de la península Ibèrica, a 
les Gàl·lies i a Àfrica. Mai no fou emperador, potser FS el confon amb l’emperador Deci (249-251). 

S 
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Sanct Spirit respòs: «O, lengua de diable plena de verí! Tu amanses a mi perquè 
m’engans16 e m’scarnesques e promets les terrenals coses per ço que·m fasses perdre les 
celestials. Aparte’t de mi, malvada temptació, car yo no fretur de la tua ajuda! Sàpies 
que negú no·m porà apartar de [CXCIIIb] la caritat de Jesuchrist, Senyor meu». E, com 
açò oí en17 Rufí, ell lo manà batre ab fusts. E, aprés, lo manà metre en lo carçre, mas 35 
sanct18 Feliu, confiant-se en Déu, ab gran goig dix: «Gràcies faç a tu, Senyor, per ço com 
la tua gràcia se aproïsma a mi». E cantava dient: «Provat has, Senyor, lo meu coratge e 
l’as visitat per lo inich e l’as examinat e no has en mi trobada iniquitat». E, com en19 
Rufí lo oí axí alegrar, ell lo manà metre en un mal loch pregon e ben ligat e dix que no 
li donassen a menjar ne a beure e que aquí morís. 40 

E, en l’altre jorn, ell lo’s20 féu venir davant e promés-li moltes coses perquè 
volgués sacrificar e sanct21 Feliu dix-li: «Si tu·m prometies tot lo cel ab la multitut dels 
àngels e los delits de paradís, yo may faré a la tua voluntat». E, açò dit, en22 Rufí lo féu 
rocegar per la ciutat per ço que lo seu cors fos specejat, mas, Déu volent, ell stava 
sençer sens mal en la fe. Per què en23 Rufí lo manà metre en lo carçre e, axí com ell 45 
stava en oració, a ell apparegué un jove vestit de blanchs vestiments a ell dient: «No 
hages paor, Feliu, yo só tramés a tu per Déu Jesucrist per ço que·t confort». E, com 
l’agué tocat, ell fonch sanat de totes ses naffres. 

E, l’altre dia, ell se féu venir davant si sant Feliu e dix-li en24 Rufí: «Yo vull que tu 
sacrifichs als déus immortals axí com nosaltres farem». Per què en25 Rufí appellà los 50 
noms dels diables davant tots, ço és, en Jovis e en Saturni,26 e dix a sanct Feliu que fes 
açò mateix per tal que scapàs als turments. E, lavors, sanct Feliu dix: «O, hòmens 
abcegats dels diables, partiu-vos dels déus qui són fets per mans de hòmens e conexeu 
lo Déu viu qui us ha formats del lim de la terra!». E, tantost, en27 Rufí lo féu turmentar 
ab diversos turments e lo sanct28 ba[CXCIIIc]ró stigué sens mal per ço com Déu lo 55 
confortava. 

E, com fonch vespre, en29 Rufí lo féu metre en un carçre stret, en lo qual, Déu 
volent, hagué gran claredat ab gran odor e cantaven-li davant los àngels plasentment. 
E les guardes corregueren a Rufí dient: «Sàpies que aquell és servent de Déu, car 
nosaltres havem vist en ell aquesta nit moltes maravelles e havem oïdes veus de àngels 60 
cantants». Per què, irat, en30 Rufí manà que fos lançat ab les mans ligades en la mar e, 
axí com los mariners lo volgueren lançar en la mar, sanct Feliu cantà dient: «La tua mà, 
Senyor, portarà a mi a vida e tendrà a mi en alegria».a E, com l’agueren lançat dins mar 
XX milles, los ligams foren trencats e anava sobre l’aygua de la mar, peus exuts, en lo 
mig dels àngels cantant «Al·leluya». E, axí, ell vench a una nau qui havia mal temps e 65 
comptà’ls tot lo seu fet e ells pregaren-lo que pregàs Déu que·ls donàs bon temps, per 
què, tantost, hagueren repòs. E digueren a Rufí que sant31 Feliu anava peus exuts sobre 
la mar, per què reptà molt los seus hòmens com no havien complit ço que·ls havia 

                                                
a Sal 138, 7. 
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manat. E ells digueren que ja ho havien fet, mas que, ab grans companyies d’àngels, era 
tornat en terra. E, lavors, en32 Rufí manà que ab arpes de ferre li esquexassen tota la 70 
carn. E, com fonch fet, sanct Feliu fonch portat a Rufí sens mal e dix-li: «O, Feliu, veges 
com són misericordiosos33 los nostres déus, qui t’an guarit! Ves-te’n a ells sacrificar e yo 
fer-t’e gran prevere d’ells». E sanct Feliu li respòs: «Tu serviràs a ells totstemps ab lo 
teu pare lo diable e yo sacrificaré al Déu meu totpoderós, qui m’à format del lim de la 
terra e·m desliura de la mar com me haguist fet lançar». Aprés, en34 Rufí lo féu tot 75 
esquar[CXCIIId]terar ab arpes de ferre, per què tramés l’espirit a Déu. 

                                                
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. Sant: sanct I2 
3 com: axi com I2 
4 Mauritània: mauritani e I1 
5 sanct: sant I2 
6 en: om. I2 
7 sanct: sant I2 

8 e: om. I2 
9 en: om. I2 
10 e·ls: e les I2 
11 en: om. I2 
12 d’en: de I2 
13 sant: sanct I2 
14 en: om. I2 
15 en: om. I2 
16 perquè m’engans: perquem enganes I2 
17 en: om. I2 
18 sanct: sant I2 
19 en: om. I2 
20 ell lo’s: ellas I2 
21 sanct: sant I2 
22 en: om. I2 
23 en: om. I2 
24 en: om. I2 
25 en: om. I2 
26 en Jovis e en Saturni: jovis e saturni I2 
27 en: om. I2 
28 sanct: sant I2 
29 en: om. I2 
30 en: om. I2 
31 sant: sanct I2 
32 en: om. I2 
33 misericordiosos: misericordios I1 

34 en: om. I2 
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[CVII] DELS VII FRARES MACHABEUSa 

achabeus foren VII frares, ab la mare honradora e ab Eleazaro prevere, los quals 

no volien menjar carn de porch per servar la ley, per què sofferiren grans 

turments, segons que·s recompta en lo segon libre dels Machabeus més planament.b 

És notadora cosa que la Sglésia oriental fa festa dels sancts de cascun testament, 5 

mas la Sglésia occidental no fa festa dels sancts del Vell Testament per ço com 

devallaren en infern, sinó dels innocents per ço com en cascú d’ells és mort Crist. E dels 

Machabeus fa festa per IIII1 rahons, jatsia que ells devallassen en infern. La primera raó 

és per ço com hagueren honrament de martyri e sofferiren més turments que negun 

sanct del Vell Testament e, per ço,2 són privilegiats que la lur passió sia observada o 10 

celebrada; aquesta raó se posa en les Hystòries scolàstiques. La segona raó és per la 

[CXCIIIIa] presentació del ministeri de universitat de nombre:c és, donchs, significat en 

aquests que tots los sancts pares del Vell Testament són dignes de festa, car jatsia açò 

que d’ells no faça festa la Sglésia per ço com devallaren en infern e per multitut dels 

novels sancts qui venien, emperò a tots donam reverència en aquests VII per ço com per 15 

VII és demostrada tota la universitat. La terça raó és per exemple a donar als faels per 

ço com, per la fermetat de aquells, siam nosaltres scalfats en la amor de la fe3 e que 

soffiram martyri per la ley de l’Evangeli, axí com ells la sofferiren per la ley de Moysés. 

La IIII4 raó és per la causa del martyri, per complir la ley de l’Evangeli.d Aquestes tres 

darreres raons posà mestre Johan Beleth en la Summa dels officis, en lo V capítol. 20 

                                                 
1 IIII: quatre I2 

2 per ço: preço I1 

3 fe: santa fe I2 
4 IIII: quarta I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 1 d’agost. El culte als set germans macabeus és l’únic dedicat a sants de l’Antic 
Testament a Occident, ja que el seu martiri es considera prototip de les morts per la fe dels primers segles 
del cristianisme. Es representen com a set joves que acompanyen l’escriba Eleazar. 
b 2Ma 6-7. 
c Traducció deficient: «Secunda est propter representationem misterii; septenarius enim numerus est 
numerus uniuersitatis» (LA 105, 7-8); és a dir: ‘La segona raó és la representació del misteri: el set és, de fet, 
el número de la totalitat’. 
d Fragment abreujat que resulta incomprensible: «nam pro defensione legis sue supplicia talia passi sunt, 
sicut et christiani pro defensione legis euangelice patiuntur» (LA 105, 14): ‘de la mateixa manera que els 
cristians soporten turments en defensa de la llei evangèlica, ells ho han fet per la seua llei’. 

M 
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[CVIII] DELS LIGAMS DE SANCT1 PEREa 

a festa de Sanct2 Pere apòstol que és dita dels Ligams per IIII3 coses fonch 

ordenada, ço és: en memòria del desliurament de sant4 [CXCIIIIb] Pere e en 

memòria del desliurament d’Alexandre e per destroir la error dels gentils e per 

impetrar absolució spiritualment dels vicis. 5 

La primera raó, donchs, en memòria del desliurament de sanct Pere. Car, segons 

que·s diu en les Hystòries scolàstiques, Herodes Agrippab se n’anà a Roma e aquí ell 

fonch amich d’en5 Gay, nebot d’en6 Tyberi emperador.c E, com un dia fos Herodes en 

una carreta ab en Gay,7 les mans levades envers lo cel, dix: «A Déu plagués que yo ves 

la mort d’aquest vell e que tu fosses senyor de tot lo món!». Aquestes paraules oí lo 10 

carreter de Herodes e comptà-les a Tyberi, lo qual féu metre Herodes en lo carçre. E, 

aprés de aquí, havia un arbre en lo qual havia un muçol e la un de aquells catius qui 

eren presos en lo carçre ab ell sabia de devinar e dix a Herodes: «No hages temor, que 

tost seràs desliurat e tornaràs a la tua honor e faràs star los teus enemichs en enveja e, 

en aquella prosperitat, morràs. E, tantost, com tu veuràs altre aytal8 ocell axí que, 15 

passat lo V dia, no poràs viure».9 Aprés pocs dies, en Tyberi morí e en Gayd fonch10 fet 

emperador, qui desliurà tantost Herodes de la presó e molt honradament ell lo tramés 

per rey en Judea per ço que turmentàs alguns de la Sglésia. E, com fos mort sanct 

Jaume, frare de sanct Johan, per ell abans de la festa del dia de Pasca, ell pres sanct Pere 

e·l més en lo carçre per ço com lo volia mostrar al poble per fer lur voluntat,e mas 20 

l’àngel de Déu apparech a sanct Pere aquella nit, qui·l desliurà de la presó e li dix que 

prehicàs. E, com la ira de Déu no sostenga lonch temps ço que és per venjança del seu 

vituperi, en lo se[CXCIIIIc]güent dia lo rey féu venir les guardes qui·l guardaven e que·ls 

fes turmentar per ço com sanct11 Pere los era scapat, mas, Déu volent, no u pogué fer 

per ço que l’escapament de sanct Pere no nogués a negú. Enaprés, ell se’n devallà en la 25 

ciutat de Cesarea, en lo qual loch fonch ferit per l’àngel e morí. Recompta Josephus 

que, com Herodes se’n devallàs en Cesarea e com tots los barons de la terra venguessen 

a ell, ell se vestí una vestidura12 feta de or e de argent molt maravellosa e, al 

començament del dia, ell anà a la plaça e, per lo tocament del sol, lo vestiment 

resplendí tan fort que a penes lo podien guardar e les gents digueren-li per lagot: 30 

«Nosaltres t’avem13 honrat fins ací, mas ara diem que est sobre natura humana». E, 

com comportàs que les gents l’onrassen com a Déu e·s miràs, véu sobre si un muçol e 

conegué que prop li era la mort. E dix al poble: «Senyors, yo, Déu vostre, me muyr». E, 

encontinent, ferit per l’àngel, per V dies lo menjaren vèrmens. E, per memòria de tan 

                                                 
a Data de celebració: 1 d’agost a Occident. Aquesta festivitat commemora l’alliberament de sant Pere de la 
presó narrat en Ac 12. 
b Herodes Agripa I, rei de Judea i Samaria del 41 al 44, nebot d’Herodes Antipas i nét d’Herodes el Gran. 
c Tiberi, emperador romà del 14 al 37. 
d Conegut com Calígula, emperador romà del 37 al 41. 
e ‘La voluntat del poble’. 

L 
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gran desliurament del príncep dels apòstols e de tan gran maravella de la mort del mal 35 

hom e del que se’n seguí, la Sglésia fa festa dels Ligaments de Sanct Pere, per què en 

l’Epístolaa se canta aquell desliurament. E, segons aquesta raó, aquesta festa deu ésser 

appellada dels Ligaments de Sant Pere». 

La segona raó per què aquesta festa fonch ordenada és per ço com Alexandre 

papa,b qui fonch lo VI apòstol aprés sanct Pere, regí la Sglésia e Hermes, pretor de 40 

Roma, qui fonch convertit a la fe de Jesuchrist per Alexandre, fonchc tengut pres per 

en14 Quirino, qui era tribun, en diversos lochs. Per què dix en Quirino a Hermes: «Molt 

[CXCIIIId] me maravell de tu, qui es baró savi, per què lexes la tua honor del teu offici e 

somies altra vida». Al qual Hermes dix: «Yo pensava en lo temps qui és passat açò que 

tu dius, mas ara ho tinch a no res». E en15 Quirino li dix: «Fes a mi provar si és altra 45 

vida e, encontinent, yo seré ton dexeble en la tua fe». Al qual Hermes dix: «Sanct 

Alexandre, que tu tens pres, t’o ensenyarà millor que yo». E, lavors, en16 Quirino, 

maleint-lo, dix: «Yo diguí a tu que m’ho fesses provar, e tu·m tramets a Alexandre, que 

yo tinch pres e ligat? E yo sobre tu e Alexandre doblaré les guardes, emperò, si ab tu o 

ab ell yo puch trobar ço que dius, yo creuré a tu e als teus sermons». E Hermes dix açò 50 

a Alexandre. E, mentre que Alexandre pregava, l’àngel vench a ell, qui·l portà a 

Hermes en lo carçre, e en17 Quirino, qui·ls trobà ensemps, molt se’n maravellà. E, com 

Hermes comptàs a Quirino en quina manera Alexandre havia son fill mort resuscitat, 

dix en18 Quirino a Alexandre: «Yo he una filla que ha nom Balbina e promet a tu que yo 

rebré la tua fe si la’m guareixs». Al qual sanct Alexandre dix: «Ves prest e portà-la ací». 55 

E en19 Quirino féu-la venir al carçre e, com la filla véu Alexandre, lançà’s als peus seus 

e pres los ligams de sanct Alexandre e, devotament, ella los besà per ço que cobràs 

sanitat. E sanct Alexandre dix-li: «Filla, no vulles besar les mies cadenes, mas cerca los 

ligams de sanct Pere apòstol diligentment e, com los hauràs trobats, besa’ls e seràs 

guarida». Per què en20 Quirino féu cercar en lo carçre on sant21 Pere stigué pres los 60 

ligams e, com los hagué trobats, liurà’ls a la sua filla, qui·ls besà e, tantost, fonch 

guarida. E en22 Quirino dema[CXCVa]nà perdó a Alexandre e tragué’l del carçre; 

enaprés, ell se batejà ab gran companyia. Per què, donchs, sanct23 Alexandre ordenà 

que aquesta festa fos celebrada en lo primer dia de agost e féu una sglésia a honor de 

Sanct24 Pere, en la qual posà los ligams de sant Pere, e·n aquesta festa vénen gran 65 

multitut de gent qui besen los ligams. 

La terça raó per què aquesta festa fonch ordenada per ço com Octavià e Anthonid 

foren tant amichs que divisiren tot lo món, axí que Octavià senyorejava devers 

solponent ‒ço és, en Ytàlia e en Gàl·lia e en Spanya‒ e Anthoni senyorejava en Orient, 

                                                 
a Cap Epístola parla de l’alliberament, es refereix a la lectura del Fet dels Apòstols. 
b Alexandre I, papa del 105 al 115. 
c El verb hauria d’estar en plural perquè els dos estan presos, però cadascú en un lloc diferent. 
d Octavi August, emperador romà del 27 aC al 14 dC. Marc Antoni (82-30 aC), triumvir amb Octavi i 
Lèpid. Després de la derrota dels assassins de Juli Cèsar, Marc Antoni restà a l’Orient, mentre Octavi 
controlava Occident. 
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axí com en Àsia e en Ponto e en Àffrica. E, com Anthoni fos home luxuriós, ell 70 

desemparà la sor de n’Octavià,25 qui era sa muller, e pres per muller na26 Cleòpatra, 

regina de Egypte, per la qual cosa Octavià vengué ab gran cavalleria en Àsia contra 

Anthoni e·l sobrà en totes coses. E, lavors, Anthoni e na27 Cleòpatra, vençuts, fugiren e, 

per grans dolors, ells se mataren, per què Octavià destroí lo regne de Egypte. Enaprés, 

ell se’n vench en Alexandria e, com l’ach desbaratada, ell se’n vench ab tot a Roma e 75 

féu tan gran mercat dels béns que ço que valia IIII diners féu donar per un diner. E, per 

ço com ell havia tant crescut l’emperi, ell fonch primerament appellat August e, per ell, 

foren appellats los altres emperadors augusts qui a ell succeïren. E, per açò, fonch 

appellat aquest mes agost,a car ell hagué en lo primer dia victòria de sos enemichs (e era 

abans appellat sextus per ço com era lo VI mes).b E, com tots los romans començassen de 80 

colre aquest dia fins al darrer dia d’en28 Theodosi emperador, qui començà a regnar en 

l’any de nostre Senyor [CXCVb] CCCCXXVI.c  

Aprés, Eudoxia, filla de l’emperador Theodosi, muller d’en29 Valentinià,d per 

romeria anà en Hierusalem e aquí un jueu li portà dues cadenes per joyes en les quals 

stigué pres sanct30 Pere en poder de Herodes. E, com ella se’n tornàs a Roma e ves que 85 

los romans fessen festa a honor dels emperadors dels gentils, hagué dolor com fahien 

tanta honor a home damnat. E, com ella se pensàs que ja no·s poria revocar d’aquella 

costuma, pensà e féu que aquella festa se servàs, mas que·s fes a honor de sanct Pere e 

que tot lo poble la appellàs los Ligams de Sanct Pere. E, hagut consell ab sanct Pelagi 

papa,e ella pregà que no haguessen memòria dels prínceps dels pagans, mas pregà’ls 90 

que haguessen memòria del príncep dels apòstols. E, com a tots plagués, ella ensenyà 

les cadenes que portà de Hierusalem al poble e al papa e lo papa li mostrà aquella 

cadena en què era stat pres sanct Pere en poder d’en31 Neró.f E, en presència del poble, 

maravellosament abdues tornaren una, per què lo papa e la regina ordenaren que la 

festa que·s fes per sant32 Pere. Per què lo papa ab la regina posaren la cadena en la 95 

sglésia de Sanct33 Pere e la dotaren de molts grans dons e de privilegis e, axí, manaren 

fer festa en aquell dia per tot lo món. 

De quanta virtut fonch aquella cadena? En l’any de nostre Senyor CCCCLXIX,g lo 

diable apparegué a un home qui li fahia ab les dents sues mateixes la sua carn menjar. 

E ligaren-li al coll la cadena de sanct Pere e, encontinent, fonch guarit. E, lavors, en34 100 

                                                 
a El primer dia d’aquest mes té lloc la festivitat dels Lligams de Sant Pere. 
b Març estava considerat com el primer mes de l’any en el calendari romà arcaic. 
c Sembla que falta algun element de l’oració perquè tinga sentit, LA diu: «In memoriam itaque et honorem 
uictorie illius quam prima die Augusti Octauianus habuit, omnes Romani hac die sollempnizabant usque 
ad tempus Theodosii imperatoris, qui cepit regnare anno domini CCCCXXVI» (LA 106, 72), és a dir, la 
commemoració d’aquesta victòria d’August se celebrà l’1 d’agost fins a l’època de Teodosi. Teodosi II, 
emperador romà d’Orient del 408 al 450. 
d Valentinià III, emperador romà d’Occident del 419 al 455. 
e Pelagi I, papa del 556 al 561. 
f Nerò, emperador romà del 54 al 68. 
g «DCCCCLXIV» (LA 106, 82). L’error és curiós perquè el FS dóna una data que és la numeració que apareix 
en LA llegida al revés: 469-964. 
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Theodorich bisbe furtà aquella cadena e dix que no la jaquiria si li sabien levar les 

mans. E, com d’açò fos gran contenció entre lo papa e los clergues, l’emperador reposà 

aquella contenció [CXCVc] e impetrà35 ab lo papa que aquell bisbe hagués un anell de la 

cadena. Recompta en36 Milet que, en aquell temps, apparegué en la ciutat de Epirona un 

drach molt gran, qui fonch mort per virtut de sanct Donat, e era tant gran que a penes 105 

lo portaren VIII parells de bous fins al loch on lo cremaren per la pudor que fahia.  

Enparés, lo diable se mostrà en semblança de Moysés, que féu ajustar tots los jueus de 

totes parts sobre un gran mont qui stava prop la mar. E, com ell los prometés que, peus 

exuts, los faria passar a la terra de promissió, sens nombre ne negà. Per què·s pensaren 

a Roma que lo diable ho hagués fet per occasió que los jueus havien donada la cadena a 110 

la regina per venjança de n’Octavià, car, abans, hom no·n fahia festa.b 

La quarta raó per què fonch ordenada aquesta festa és per ço com nostre Senyor 

desliurà sanct Pere dels ligams d’en37 Neró e a ell donà poder de ligar e de solre, car 

nosaltres érem tenguts e ligats en peccats, per què freturàvem que fóssem absolts. E, 

per ço, honram nosaltres sanct38 Pere, car, axí com sant Pere fonch absolt, que ell nos 115 

absolgue de tots nostres peccats. Aquest darrer ordenament és gran profit a nosaltres 

per ço com ell nos pot absolre de tots nostres peccats, segons que·s lig en un miracle de 

sancta Maria. Recompta’s que en la ciutat de Colunya,c en lo monestir de Sanct Pere, 

era un monge molt foll. E, com ell fos mort soptosament, los diables lo accusaren dient 

que ell havia peccat en totes maneres de peccats. Un d’ells deya: «Yo só la tua 120 

cobejança, per la qual moltes coses cobegist contra los manaments de Déu». E l’altre 

diable cridava: «Yo só la tua vanaglòria, per què t’exalçaves contra ton proïsme». E 

l’altre li cridava: «Yo, [CXCVd] la tua mentida, per la qual pequist». E aytal feren los 

altres. E, per lo contrari, algunes bones obres que havia fetes lo scusaven dient: «Yo só 

obediència, per la qual obeí als majors»; «E yo só lo cant del psalm, que ell cantava 125 

sovent a Déu». Per què sanct Pere, de qui era lo monge, se n’anà a Déu e pregà’l per ell, 

mas Déu li respòs: «No he yo dit per lo propheta: “Senyor, qui habitarà en lo teu 

tabernacle”, etc., “Aquell qui entrarà sens taca”, etc.?d Donchs, en qual manera hic 

entrarà salvat com hi sia entrat ab taca e no haja feta justícia?». Mas, com sanct39 Pere 

per ell pregàs la Mare de Déu, Déu donà aquí aquesta sentència: que l’ànima d’aquell 130 

tornàs al cors e que40 fes penitència. E, lavors, sanct Pere, ab la clau que tenia, spantà 

los diables, axí que fugiren, e liurà la ànima a un monge del monestir per ço que la 

                                                 
a Epir, regió del nord-oest de Grècia. 
b Traducció massa abreujada i deficient: «Vnde creditur quod dyabolus indignatus quia occasione Iudei 
qui catenam regine dederat plausus Octauiani cessauit de eis se taliter uindicauit» (LA 106, 93); és a dir: ‘el 
diable, pel fet que els jueus donaren la cadena a la reina i, per aquest motiu, deixara de celebrar-se la 
victòria d’Octavià, es venjà’. 
c Colònia, Alemània. 
d Sal 15, 1-2. 
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portàs al cors. E, com fonch en lo cors, promés de dir tots jorns lo psalm qui comença 

«Merçè hages de mi»41a e recomptà tot ço que havia vist. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 Sanct: sant I2 
3 IIII: quatre I2 
4 sant: sanct I2 
5 d’en: de I2 

6 d’en: de I2 
7 en Gay: gayo I2 
8 aytal: semblant I2 
9 axí que, passat lo V, no poràs viure: membret e tingues per cert que no poras passar lo cinque dia que no passe[s 

da]questa vida mortal e aço tingues en memoria I2 
10 en Tyberi morí e en Gay fonch: Tyberi mori e Gayo fonc I2 
11 sanct: sant I2 
12 vestidura: festidura I1 

13 t’avem: taven I1 

14 en: om. I2 
15 en: om. I2 
16 en: om. I2 
17 en: om. I2 
18 en: om. I2 
19 en: om. I2 
20 en: om. I2 
21 sant: sanct I2 
22 en: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 Sanct: sant I2 
25 de n’Octavià: den actavia I1 de octavia I2 

26 na: om. I2 

27 na: om. I2 
28 d’en: de I2 

29 d’en: de I2 

30 sanct: sant I2 
31 d’en: de I2 

32 sant: sanct I2 
33 Sanct: sant I2 
34 en: om. I2 
35 impetrà: empetra I2 
36 en: om. I2 
37 d’en: de I2 
38 sanct: sant I2 

39 sanct: sant I2 
40 que: que aquí I2 
41 mi: mi senyor segons la tua gran misericordia I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Sal 6, 3; 51, 3 
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[CIX] LA VIDA DE SANCT STEVE PAPAa [CXCVIa] 

Steve1 papa, com hagués convertits molts gentils per paraules e per exemples e hagués 

soterrats molts cossos de sancts, ell fonch cercat per en Valeri e per en Galiénb en l’any 

de nostre Senyor CCLX per ço que·l fessen sacrificar a les ýdoles o que fos turmentat. E 

feren que tothom que tingués res del seu que ho denunciàs tot, per què X preveres seus 5 

foren presos e degollats sens audiència. E, en lo segon dia, fonch sanct Steve pres e 

fonch portat al temple d’en Març per ço que adoràs o que morís. E, com ell fonch dins, 

gran partida del temple caygué e tota la gent fugí per gran temor que hagueren. E ell se 

n’anà al cementiri de Sancta Lúcia e, com ho sabé en Valerià, tramés-hi molts cavallers 

e trobaren-lo que cantava la missa. E, com l’agué dita, prengueren-lo en la sglésia e 10 

degollaren-lo. 

                                                 
1 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 2 d’agost. Sant Esteve I fou papa del 254 al 

257. Es representa amb les ínsígnies papals, la palma i l’atribut del seu martiri, l’espasa. 
b Valerià, emperador romà del 253 al 260. Gal·lié, emperador romà del 260 al 268. Gal·lié estigué associat al 

poder imperial des del 253 i es féu càrrec d’Occident. 
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[CX] LO TROBAMENT DEL CORS1 DE SANCT STEVEa [CXCVIb] 

o trobament del cors del primer màrtyr sanct Steve fonch fet en l’any de nostre 

Senyor CCCCXVII, en lo temps de Honori príncep. Trobe’s del seu trobament e del 

seu mudament e del seu ajustament.b  

Lo seu trobament fonch fet en aquesta manera. Un prevere qui havia nom Lucià, 5 

qui stava en lo terretori de Hierusalem, un dissapte, jaent en lo seu lit vel·lant, un hom 

vell ab blanca cara e ab longa barba li apparech ab bell vestiment ornat de listes d’or, 

en lo qual era lo senyal de la creu, e era calçat ab çabates daurades. E tenia en la mà 

una verga d’or, ab què·l2 tocà dient: «Ab gran diligència, cerca los nostres vasos per ço 

com en loch menyspreat e no covinent som soterrats. Ves a Johan, bisbe de Hierusalem, 10 

e digues-li que·ns meta en més honrat loch per ço que, com lo món serà treballat, que 

nosaltres, ab nostres pregàries, hi ajudem». Al qual dix en3 Lucià prevere: «Senyor, qui 

es tu?». «Yo só Gamaliel –dix ell–, qui nudrí sant4 Pau apòstol e als meus peus li 

ensenyí la ley. E aquell qui ab mi jau és sanct Steve, qui fonch alapidat per los jueus e, 

fora la ciutat, fonch lançat per ço que fos devorat per bèsties e per ocells, mas aquell 15 

lo’n guardà, per qui havia sofferta passió, e yo ab gran reverència lo soterrí en lo meu 

vas, qui era nou. E altre·n jau ab mi, qui havia nom en Nicodemus, nebot meu, qui de 

nit anà a Jesuchrist e fonch batejat per sanct Pere, per la qual cosa los prínceps dels 

preveres l’agueren mort sinó fos per amor de mi, emperò tots los béns li levaren, el 

deposaren del seu principat e·l bateren greument. E, com yo·l portàs a la mia casa, ell 20 

visqué alguns dies e, com fonch mort, yo·l fiu soterrar als peus de sanct5 Steve. E lo 

terçer que ab mi [CXCVIc] jau és Abias,6 fill meu. E, com fonch en edat de XX anys, ell 

fonch ab mi batejat e, stant verge, ell aprés la ley ab sanct7 Pau, dexeble meu. E la 

muller mia, Ethea, e en8 Selennas, fill meu, són soterrats en l’altre loch per ço que no 

volgueren rebre baptisme e trobaràs tots los vasos buyts». E, açò dit, sanct Gamaliel 25 

desparegué davant ell, per què sanct Lucià pregà Déu humilment que, si era visió de 

Déu, que li apparegués a la segona nit e a la terça.  

E, en la següent fèria VI,c ell li apparech axí com de primer e dix-li per què 

aquelles coses que primer li eren manades havia menyspreades. E ell li respòs: 

«Senyor, no les he menyspreades, mas he pregat lo Senyor que, si aquesta visió era de 30 

Déu, que m’apparegués la segona e la terça vegada». E en9 Gamaliel li dix: «Per ço com 

tu has pensat que, si·ns trobes, com nos departiries, per semblança d’açò que yo 

t’ensenyaré ho poràs veure, car yo t’ensenyaré lo loch e les relíquies». Per què ell li 

ensenyà IIII caxons d’or: la un era ple de roses vermelles e los dos de roses blanques e lo 

quart era ple de saffrà blanch. E dix sanct Gamaliel: «Aquests caxons són los nostres 35 

lochs e aquestes roses són les nostres relíquies: lo caxó de les roses vermelles és lo loch 

                                                 
a Data de celebració: 2 d’agost. Sobre el protomàrtir sant Esteve (segle I), vid. capítol X. 
b Com es veurà més endavant, l’ajustament amb el cos de sant Llorenç. 
c ‘Divendres’. 

L 
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de sanct Steve, qui per martyri és coronat; los altres qui són plens de roses blanques 

són los lochs de Nicodemus e de mi, qui ab sencer cor perseveram en la confessió de 

Jesuchrist; lo quart, qui és ple de saffrà blanch, és de Abias,10 fill meu, qui resplandí per 

resplandor de virginitat e, net, exí del món». E, açò dit, ell se partí davant ell. E, en lo 40 

divendres de la següent sepmana,11 ell li apparegué irat a ell dient com era axí 

negligent.  

E sanct12 Lucià anà en Hierusalem e recomptà tot ço que havia vist [CXCVId] al 

bisbe, per què lo bisbe, ab d’altres, anà al loch que li havia mostrat sant13 Gamaliel. E, 

com començaren a cavar, la terra se obrí e n’exí bona odor, per la qual cosa foren 45 

guarits LXX hòmens de diverses malalties. Enaprés, ells se’n portaren en la sglésia de 

Syon, qui és en Hierusalem, les relíquies dels sancts ab gran reverència, en lo qual loch 

fonch ardiaca sanct Steve. D’aquest trobament fa menció en14 Beda dient: «Aquest 

trobament fonch fet en aquell dia que ell sofferí passió, mas les festes són mudades per 

dues raons. La primera, per ço com Jesuchrist és nat en terra per ço que hom nasqués 50 

en lo cel, per què·s convingué que a la sua nativitat fos ajustada la nativitat de sant15 

Steve, qui primerament nasqué en lo cel per martyri aprés Jesucrist, per ço que, per 

aquest orde, fos notat que una festa seguís l’altra; per què és del cant d’ell “hair nasqué 

Jesuchrist en terra per ço que sanct Steve nasqués en lo cel”. La segona raó fonch per ço 

com la festa del seu trobament se fahia solemnialment més que la festa de la sua passió 55 

e açò·s fahia per nostre Senyor, per molts miracles que Déu demostrà quant ell fonch 

trobat, per què la passió d’ell és més digna que·l seu trobament e, per ço, se’n deu fer 

major festa; per què la Sglésia, per aquesta raó, mudà la sua festa en aquell temps en lo 

qual la col hom ab major reverència».a 

Lo transmudament de sanct Steve fonch fet, segons que diu sanct Agustí,16 en 60 

aquesta manera. Car Alexandre senador anà en Hierusalem ab la sua muller e féu molt 

bell oratori a sanct17 Steve e, com ell fonch mort, ell se féu soterrar prop lo seu cors. E, 

com foren VII18 anys passats, na19 Juliana, muller d’ell, se’n volgué tornar en sa terra per 

ço com los prínceps li fahien [CXCVIIa] moltes injúries e volgué-sse’n portar lo cors de 

son marit. E, axí, ella ho acabà ab lo bisbe, lo qual li ensenyà II20 lochs de argent a ella 65 

dient: «No sé en qual de aquests dos lochs és lo teu marit». E ella dix: «Yo·l conech». E 

anà abraçar la caxa en què era sanct21 Steve e ella, cuydant pendre lo cors de son marit, 

<e>22 pres lo cors de sanct23 Steve. E, com ella fonch pujada en la nau ab lo cors del 

sanct,24 cants de àngels foren oïts e molt bona odor sentiren. E los dimonis cridaren e 

feren gran tempestat dient: «Mal nos és vengut, que sant Steve hic passa, qui·ns bat ab 70 

foch!». E, com los mariners haguessen paor, reclamaren sanct25 Steve, lo qual los 

apparegué dient: «Yo só sanct26 Steve, no hajau paor!». E, encontinent, la mar cessà e, 

lavors, ells oïren veus de dimonis dient: «O, príncep malvat, crema la nau, car aquí és 

lo adversari nostre sanct Steve!». E, lavors, lo príncep malvat tramés allà V dimonis qui 

                                                 
a FS interpreta aquest fragment com una citació de Beda quan no és així en LA, que simplement diu que 

Beda esmenta el retrobament en la seua crònica. 
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cremassen la nau, mas l’àngel de Déu los lançà dins en infern. E, com foren venguts en 75 

Calcedònia, los diables cridaren dient: «Lo servent de Déu ve, qui fonch alepidat per 

los jueus». E vengueren salvament en Constantinoble e meteren lo cors de sant Steve en 

una sglésia. 

L’ajustament del cors de sanct Steve e de sanct27 Lorenç fonch axí fet. Na28 

Eudoxia, filla d’en29 Theodosi emperador,a fonch greument turmentada per los diables, 80 

on, com fos al seu pare dit, ell manà portar la sua filla a Constantinoble per ço que fos 

tocada ab les relíquies de sanct30 Steve. Per què lo dimoni cridà dient: «Si sanct31 Steve 

no ve a Roma, yo no exiré de aquest cors, car axí ho volen los apòstols». E, com açò hac 

entés l’emperador, ell fonch32 ab los capellans e ab lo poble que sanct33 Steve fos portat 

a Roma e que [CXCVIIb] ells haguessen lo cors34 de sanct Lorenç. E, sobre aquesta raó, 85 

l’emperador scriví lo fet al papa Pelagi,b lo qual, de consell dels cardenals, volgué ço 

que l’emperador volia. Per què los cardenals anaren a Constantinoble e portaren lo cors 

de sanct35 Steve a36 Roma e los grechs anaren37 ab ells per38 portar-se’n sanct Lorenç. E 

fonch rebut lo cors de sanct39 Steve a Càpua molt honradament e los capuans hagueren 

lo sepulcre de sanct40 Steve e feren a honor d’ell la major sglésia. E, com lo cors fos 90 

vengut a Roma, volgueren-lo aportar a la sglésia dels Ligaments de Sanct41 Pere, car42 lo 

dimoni cridava en la infanta dient: «En va treballau, car ell vol jaure ab sant Lorenç!». 

Per què y fonch43 portat lo seu cors. E, com la infanta ne fonch tocada, ella fonch 

guarida e lo cors de sant Lorenç, quasi alegre, se girà e féu loch al cors de sanct Steve. 

E, com los grechs lo44 volgueren rebre, lo cors de sanct Lorenç, que·l se’n portassen, ells 95 

caygueren en terra tots esmortits, mas, per oració del papa e dels cardenals, ells foren 

guarits. Mas no·n45 tornà en lur terra negú,46 car, dins X47 dies, foren tots morts. E los 

latins qui volien que·l cors de sanct48 Lorenç fos mudat foren malalts fins que los cossos 

ensemps foren soterrats. E, lavors, fonch oïda una veu49 qui dix: «O, benaventurada 

Roma, qui has lo cors de sanct50 Lorenç spanyol e de sanct Steve de Hierusalem!». 100 

Recompta sanct Agustí51 en lo libre de La ciutat de Déu, en lo XXII capítol, que VI 

morts foren resuscitats per sanct52 Steve. E un infant qui era mort per una carreta fonch 

portat a la sglésia de Sanct53 Steve e, encontinent, fonch resuscitat. Fonch una monja qui 

era molt malalta e fonch portada a la sglésia de Sanct54 Steve e aquí, en presència de 

tots, ella morí e, aquí mateix, [CXCVIIc] resuscità. Fonch una infanta que morí en la vila 105 

de Ypóc e lo pare aportà la sua roba a la sglésia de Sanct55 Steve; enaprés, ell la se’n 

portà e la lançà damunt la sua filla, la qual se levà sens negun mal. Era un home en la 

dita vila de Ypó e, com ja fos peroliat e mort, ell fonch portat a les relíquies de sanct56 

Steve, per què, encontinent, fonch guarit e sanat. 

                                                 
a Teodosi II, emperador romà d’Orient del 408 al 450. 
b Pelagi II, papa del 579-590. El trasllat de les relíquies de sant Esteve a Roma tingué lloc cap al 425 i no fou 

fins al 560 quan foren depositades a l’església de Sant Llorenç. El relat posa en el mateix plànol temporal 

els dos fets. 
c Hipona, població romana de la Numídia. 
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1 DEL CORS: om. I2 

2 què·l: la qual lo I2 
3 en: om. I2 
4 sant: sanct I2 
5 sanct: sant I2 
6 Abias: abibas I2 
7 sanct: sant I2 
8 en: om. I2 
9 en: om. I2 
10 Abias: abibas I2 
11 sepmana: sepmaua I1 

12 sanct: sant I2 
13 sant: sanct I2 
14 en: om. I2 
15 sant: sanct I2 
16 Agustí: A[u]gusti I2 
17 sanct: sant I2 
18 VII: set I2 
19 na: om. I2 
20 II: dos I2 
21 en què era sanct: de sant I2 
22 <e>: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 cors del sanct: sant cors I2 
25 sanct: sant I2 
26 sanct: sant I2 
27 sanct: sant I2 

28 Na: om. I2 
29 d’en: de I2 
30 sanct: sant I2 
31 sanct: sant I2 

32 fonch: feu I2 
33 sanct: sant I2 
34 cors: cors glorios I2 
35 sanct: sant I2 

36 a: en I2 
37 los grechs anaren: anaren los grecs I2 
38 per: pera I2 
39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 Sanct: sant I2 
42 car: mas I2 
43 fonch: fonc I2 
44 lo: om. I2 
45 no·n: no I2 
46 en lur terra negú: negu en lur terra I2 
47 X: deu I2 
48 sanct: sant I2 
49 fonch oïda una veu: una veu fon oida I2 
50 sanct: sant I2 
51 Agustí: augusti I2 
52 sanct: sant I2 
53 Sanct: sant I2 
54 Sanct: sant I2 
55 Sanct: sant I2 
56 sanct: sant I2 
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[CXI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 DOMINGOa 

Domingo és dit quasi ‘guarda del Senyor’ o és dit Domingo quant a2 interpretament del 

nom, que vol dir ‘senyor’.b E és dit guarda del Senyor en tres maneres, ço és: guarda de 

la honor del Senyor quant a Déu; e és dit guarda de la vinya del Senyor quant a son 

proïsme; e és3 dit guarda de la voluntat del Senyor e dels seus manaments quant a si 5 

mateix. En la segona manera, és dit Domingo quasi ‘guardat per lo Senyor’, qui·l 

guardà quant a tres staments: com fonch4 primerament lech; aprés, com fonch canonge 

reglar; en lo terç, com fonch home5 evangelical. En lo primer, lo guardà Déu e·l féu 

començar loablament; en lo segon stament, lo féu profitar fortment; en lo terç, li féu 

pendre perfectió. En la terça manera, és dit Domingo per lo interpretament del nom 10 

senyor, car senyor vol aytant dir com ‘donant menaçes’ o ‘donant dons’ o ‘donant 

menys’. Enaxí, sant Domingo fonch donant menaçes per perdó de injúries e fonch 

donant dons per donament de dons, car, no tan solament donà les sues coses als 

pobres, abans se volgué vendre moltes vegades per ço que donàs lo preu als pobres.c 

[CXCVIId] 15 

LA VIDA DE SANCT6 DOMINGO 

anct7 Domingo fonch duch de la orde dels prehicadors e hagué pare nobled e fonch 

de Spanya, de la vila de Caliruega8 e del bisbat de Osma, en Castela. E fonch fill 

d’en9 Feliu e de na Johana, la mare del10 qual, abans del seu naximent, véu en somnis 

que ella portava un cadell cremant11 en lo ventre e tenia una falla de fonch en la bocha 20 

e, com ell fonch nat, a ella fonch vejares que tot lo món cremàs. E fonch semblant a una 

dona qui·l tengué a les fontse que sanct12 Domingo hagués una stela luent en lo front 

qui il·luminàs tot lo món. E, dementre que era infant e·n guarda de la nudriça, era 

trobat moltes vegades en terra nua jaent, que desemparava lo lit. 

Aprés, lo trameteren a Palènciaf per studiar e per apendre saviesa, e no begué vi 25 

per X anys, en lo qual loch vené tots los seus libres e donà lo preu als pobres de Déu. E, 

                                                 
a Data de celebració: 5 d’agost (actualment, 8 d’agost). Sant Domènec (1170-1221) fou el fundador de l’orde 

de Predicadors o dominics, l’origen de la qual està en la predicació contra l’heretgia albigesa que alguns 

religiosos encapçalats pel sant dugueren a terme a partir de 1206. L’orde fou aprovada pel papa Honori III 

el 1216. Es representa vestit amb l’hàbit de l’orde amb una assutzena o un llibre a la mà i una estrela 

damunt del cap, a vegades va acompanyat d’un gos amb una torxa a la boca. 
b Falta una de les tres interpretacions etimològiques del nom: «Dominicus dicitur quasi domini custos uel a 

domino custoditus. Vel dicitur Dominicus quantum ad ethimologiam huius nominis, quod est dominus» 

(LA 109, 1-2), és a dir, que Domènec es pot interpretar com a ‘custodi del Senyor’ o com a ‘custodiat pel 

Senyor’ o com a derivat de senyor. Tot seguit s’expliquen aquestes tres interpretacions. 
c Falta l’explicació de la tercera interpretació de dominus, «donant menys»: «donans minus per corporis 

macerationem, quia corpori suo semper minus dabat quam appetebat» (LA 109, 11). 
d Traducció deficient: «Dominicus ordinis predicatorum dux et pater inclitus» (LA 109, 12); és a dir, 

‘Domènec fou cap i pare il·lustre dels predicadors’. 
e Es refereix a les fonts baptismals. 
f Població on Alfons VIII de Castella establí una universitat el 1208. 

S 
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com la sua fama cresqués, lo bisbe de Osma lo féu canonge de la seu. Enaprés, fonch 

prior dels canonges e stava dia e nit [CXCVIIIa]13 pregant Déu que li donàs gràcia que·s 

pogués donar tot a salut de son proïsme. E legia tots dies en lo libre dels sancts14 pares, 

per què ell fonch molt perfet. Aprés, ell anava un dia ab lo bisbe a Tolosa e trobà que·l 30 

seu hoste era heretge, mas ell lo convertí a la fe de Jesucrist e·l féu ésser gran amich de 

Déu. 

Lig-se en una Hystòria de Monforta que, com sanct15 Domingo prehicàs un dia als 

heretges, que un heretge scriví totes les autoritats que al·legà en lo sermó en una carta 

per ço que trobàs si poria res dir contra ell. E, en aquella nit, com los heretges fossen 35 

ajustats prop lo loch, aquell mostrà la carta, al qual digueren: «Lança la carta al foch e, 

si crema, la nostra fe és bona e, si no crema, prehiquem tots la fe de Roma». E lançaren 

la carta al foch, la qual s’isqué16 tantost del foch. E digueren: «Lançem-la-y altra vegada 

perquè la cosa sia millor provada». E, com la y hagueren lançada, ella isqué17 del foch 

sens cremar-se. E, aprés, la y lançaren la terça vegada e apagà tot lo foch. E, com los 40 

heretges stiguessen en lur duresa, per destret sagrament affermaren que negú no 

digués ço que havien vist de la carta, mas un cavaller qui aquí era ho dix públicament. 

E açò fonch fet a mont Victòria.b 

E, com lo bisbe se’n tornàs, sanct18 Domingo romàs aquí prehicant fortment la 

paraula de Déu contra los heretges, mas los contraris de veritat l’escarnien e li scopien 45 

en la cara e li lançaven fanch damunt e li posaven palles per scarn. E, com li menaçaven 

a mort, ell responia: «No só digne de martyri ne de glòria, e encara yo no morré 

d’aqueixa mort». Per què, com passava per lo loch on lo cuydaven matar, passava sens 

tota19 temor e ells, maravellats, digueren-li: «No has paor de mort, què feres20 si 

t’[CXCVIIIb]haguéssem pres?». E ell los dehia: «Pregarie-us que no·m matàsseu prest per 50 

naffres, mas poch a poch, de palm en palm, me levàsseu tots mos membres e·ls me 

mostràsseu davant mos ulls, axí que, en lo mig del cors specejat, en la sua sanch me 

embolcàsseu e que tot lo specejàsseu al vostre plaer». 

Sant Domingo trobà un hom qui sofferia e stava en companyia de heretges per 

fretura que havia, per què ell se tragué venal per ço que lo preu li pogués donar e que·l 55 

desliuràs d’aquella error. E, com ell fos venut, si Déu no proveís a la sua fretura, fóra 

en altra manera. Altra vegada, una dona qui tenia un germà catiu vench a sant21 

Domingo que li ajudàs al seu germà. E sanct22 Domingo, mogut a pietat, dix-li que ell 

era apparellat de si mateix a vendre per la redempció del catiu, mas Déu donà la 

redempció al catiu, ço és, l’Espirit Sanct, qui ajuda als catius. 60 

Sanct23 Domingo, mentre que era en les partides de Tolosa, albergà en casa de 

algunes dones mogudes de heretgia e aquí ell stigué tota una Quaresma ab un 

                                                 
a ‘En una història del comte Simó de Montfort’, cap de la croada contra els albigesos a Occitània (1209-

1213). Es refereix a la Gesta comitis Montis Fortis o Historia Albigensis de Pierre de Vaux de Cernay de 1213. 
b Montréal, població del Llenguadoc, a Occitània. 
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companyó. E dejunava a pa e aygua e, de nit, ell vel·lava jaent sobre una taula tot nuu e 

féu tant que les dones vengueren a la via de veritat.  

Aprés, ell començà de l’stabliment de l’orde a pensar, que prehicàs per tot lo món 65 

contra los heretges. E, com ell stigués en les partides de Tolosa X24 anys, de la mort del 

bisbe fins al concili de Letrà,25a ell anà ab en26 Folquet, bisbe de Tolosa, a Roma, al 

concili general, e demanà al papa Innocentb que confirmàs l’orde dels prehicadors a ell 

e als seus successors. E, com lo papa no u volgués fer, una nit lo papa véu que la sglésia 

de Letrà27 volia soptadament caure e, com ell ne fos spantat, véu de l’altra part lo 70 

sanct28 hom de [CXCVIIIc] Déu sanct29 Domingo que la sostenia, axí que y posava los 

seus muscles e sostenia la sglésia, que no cahia. E, com lo papa fonch despertat e 

entengués la visió, ell rebé alegrament la demanda de sanct30 Domingo e·l pregà que 

retornàs als seus frares que rebessen alguna regla aprovada; puys, que tornàs a ell, que 

ell le y31 confirmaria a la sua voluntat. Per què ell tornà als frares e dix-los ço que lo 75 

papa li havia dit e los frares, qui eren XVI, elegiren la regla de Sanct Agustí,32 qui fonch 

doctor dels prehicadors, e feren algunes abstinències de la vida ultra la regla de Sanct 

Agustí.33 E, com lo papa Innocent fos mort e Honori fonch bisbe,c ell impetrà la 

confirmació de l’orde. 

E, com sanct34 Domingo pregàs Déu a Roma que ell cresqués lo seu orde, ell véu 80 

sanct Pere e sanct Pau,35 qui li liuraren un bastó e36 un libre, e dehien-li: «Ves prehicar, 

car tu est elegit en aquest offici». E, en poch de temps, li fonch semblant que los seus 

frares fossen escampats per tot lo món e que anassen de dos en dos al pobles prehicant 

la paraula de Déu. Per què ell se’n tornà a Tolosa e departí los frares e tramés-ne alguns 

en Spanya e alguns a París e alguns a Bulunya e alguns a Roma. 85 

Fonch un monge que,37 abans de l’stabliment de l’orde dels prehicadors, ell38 véu 

la benaventurada Verge39 agenollada ab les mans junctes que pregava Jesuchrist, son 

car fill, que la oís. E ell li respòs: «Mare mia, què·ls faré que yo·ls he tramés los 

patriarques e los prophetes e per tot açò no·s volgueren esmenar? Yo venguí a ells e 

trametí’ls los apòstols e a mi e a los apòstols han morts. Trametí’ls los confessors e los 90 

doctors e no·ls han obeïts. Mas, com no és deguda cosa que yo40 a tu contradiga en 

ne[CXCVIIId]guna cosa, sia fet ço que tu vols e encara trametré a ells prehicadors qui·ls 

convertesquen. E, si no·s volen convertir, yo més no·ls perdonaré». 

Un frare menor de l’orde de Sanct41 Francesch recomptà a molts frares de l’orde  

dels Prehicadors que sanct42 Domingo stava a Roma davant lo papa per confirmació de 95 

l’orde e, una nit, pregant, véu en spirit Jesuchrist, qui tenia tres lançes en la mà que43 les 

esbrandia contra lo món. Mas, encontinent, vengué a ell la sua mare beneÿta,44 qui45 li 

dix què volia fer, e ell li respòs: «Tot lo món és ple de tres vicis, ço és, de supèrbia e de 

enveja e de avarícia, e, per açò,46 yo vull destroir lo món ab aquestes tres lançes». E, 

                                                 
a El concili IV del Laterà tingué lloc el 1215. 
b Innocenci III, papa del 1198 al 1216. 
c Honori III, papa del 1216 al 1227. 
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lavors, la Verge, stant agenollada,47 dix: «O, molt car fill, tempra la tua justícia ab 100 

misericòrdia!». E Jesuchrist li dix: «No veus quantes injúries me fan?». E la Verge Maria 

dix-li:48 «No·t vulles irar, spera’ls un poch: yo tinch un fael servent, qui corre per tot lo 

món, e tot lo món combatrà e a la tua senyoria subjugarà. E altre servent li daré yo 

qui·s combatrà contra los peccadors». E, lavors, Jesuchrist li respòs: «Mare, yo 

benignament rebré les tues pregàries, mas volria yo veure quals són aquells que tu vols 105 

elegir a tan gran offici». E, lavors, ella presentà a Jesucrist sanct49 Domingo, a la qual 

dix Jesuchrist: «Bo e expert combatedor serà aqueix que tu dius». Aprés, li presentà 

sanct50 Francesch, axí com havia fet sanct51 Domingo, lo qual li loà molt. Enaprés, sant 

Domingo trobà lo seu companyó, lo qual havia haguda la visió en la sglésia, e no l’avia 

en negun temps més vist, e tot ço que havia vist en visió, tot, ho sabé sant52 Domingo, 110 

dient: «Tu est mon companyó e tu correràs ab mi egualment e stigam en[CXCIXa]semps 

e negun adversari no haurà contra nosaltres poder».53 E comptà-li la visió e, de aquella 

hora avant, foren de un cor e de una ànima en nostre Senyor, la qual cosa manaren 

servar a lurs succeïdors. 

E, com sanct54 Domingo hagués rebut en l’orde un novici, los companyons del 115 

novici lo pervertiren, que·l lançàs55 de l’orde, als quals dix lo novici que li tornassen les 

vestidures. E, com sanct56 Domingo ho oí dir, mes-se en oració e, axí com lo novici se 

hagué despullats los vestiments de l’orde e·s vestí la sua camisa, ell començà altament 

a cridar: «Ay, mesquí, yo crem tot! Despulau-me aquesta camisa maleÿta qui·m crema 

tot!». Entant que no u pogué comportar fins que le y57 hagueren despullada e li 120 

hagueren vestits los vestiments de l’orde e fonch portat en la claustra. 

Com sanct58 Domingo stava en Bulunya59 e los frares fossen anats a dormir, un 

frare convers començà ésser treballat per lo diable. E, quant ho oí dir frare Rainer,60 

maestre de Losona,a ell ho recomptà a sanct61 Domingo, qui·l féu venir davant l’altar. E, 

com ab gran affany lo y portassen X62 frares, sanct Domingo li dix: «Yo·t conjur que tu, 125 

mesquí, que·m digues per què treballes la creatura de Déu ne per què hi est entrat». E 

lo diable respòs: «Yo·l treball per ço com ho ha ben servit. Sàpies que hair begué en la 

ciutat sens licència e no senyà lo vi, per què, lavós,63 entrí en ell com a moscalló que·m 

begué». La qual cosa fonch axí provada com l’enemich dix. E, en açò stant, lo primer 

senyal de les matines sonà, per què dix lo dimoni: «No y puch més star, que los 130 

encapullats se leven». Per la oració de sanct Domingo, lo dimoni isqué del frare.64 

Axí com sanct65 Domingo passava en les partides de Tolosa, los seus libres li 

caygueren en una aygua e un [CXCIXb] pescador, en altre dia, los tragué de l’aygua e 

no·s foren gens guastats. 

Com sanct66 Domingo vingués67 en un monestir e los frares dormissen e no·ls 135 

volgués despertar, feta sa oració, entrà ab son companyó dins lo monestir les portes 

tancades. Altra vegada, que havia haguda brega ab los heretges, com fos vespre e fos 

                                                 
a Lausana, Suïssa. 
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ab un convers de l’orde de Cistell,68 ell volgué entrar en una sglésia que era tancada e, 

oració feta per sanct69 Domingo, soptosament se trobaren dins la sglésia e aquí ells 

stigueren tota la nit en oració.  140 

E, com anava per camí, abans que entràs en algun hostal, ell se fahia passar la set 

en alguna font per ço que no caygués per son beure en algun sorde com seria en l’ostal. 

Un scolà qui era molt peccador vench en una festa al monestir dels frares70 per ço 

que y oís missa e aquell dia sanct71 Domingo cantà missa. E, com foren a la ora de 

l’offerir, l’escolà offerí e besà la mà ab gran devoció a sanct72 Domingo e sentí-li exir tan 145 

gran odor de la mà que may l’avia sentida tal. Per què, lavors, ell fonch73 refredat en lo 

peccat de luxúria e stigué cast e ab gran puritat de nedesa resplandí la sua carn, entant 

que la sua maravellosa odor purgava les legeses de la pença. 

Un prevere véu una vegada sanct74 Domingo, qui stava prehicant molt fortment 

ab sos frares, e acordà’s que stigués ab ells, sols que pogués haver un Testament Nou a 150 

sos ops per prehicar. E, axí com ell se pensava açò, un jovenet li passà davant qui 

portava un Testament venal sots los vestiments e, com lo véu, ab gran goig lo comprà, 

mas encara duptà. E, feta oració e la creu sobre lo libre, ell lo obrí e guardà lo primer 

capítol, que era en lo Fet dels Apòstols e quant fonch dit a sanct75 Pere: «Leva e devalla 

[CXCIXc] e vés ab ells e no duptes res per ço com yo·ls he tramesos».76a E, encontinent, 155 

ell se levà e anà-sse’n77 als frares. 

Com, a78 Tolosa, en theologia legís un maestre qui havia nom Reynau,b molt savi, 

un matí abans de dia, com hagué previstes les liçons, destret de son, ell se adormí en la 

sua cadira e fonch-li vejares que VII steles li presentassen. E, com ell se maravellàs de 

tant noble present, soptosament les steles cresqueren en tant79 gran quantitat de 160 

claredat que tot lo món il·luminaren. E, com se fonch despertat, ell se maravellà molt 

què volia dir. E, axí com ell entrà en la scola per legir, VI frares ab sanct80 Domingo 

vengueren de un hàbit vestits81 al maestre e humilment li82 digueren lur intenció, que 

volien entrar en la scola per ell oir, e pensà’s que ells83 eren les VII steles que havia 

vistes, sens dupte. 165 

Dementre sanct84 Domingo stava a Roma, un home qui era maestre e havia legit V 

anys a París vench ab lo bisbe d’Orlens85c per passar dallà mar, lo qual maestre havia 

hagut prepòsit que, totes coses desemparades, metés son poder en prehicar. Mas, com 

no u pogués complir, enaprés ell oí dir a un cardenal que la confirmació de l’orde dels 

Prehicadors era demanada e fonch86 constret per sanct87 Domingo que li revelàs son 170 

prepòsit e, tantost, ell se pensà que entràs en l’orde. E no tardà molt que ell fonch 

constret de gran febre que hagué, que no·s pensava hom que n’scapàs. E, axí com sanct 

Domingo stava per ell en oració pregant sancta Maria que·l guarís, sancta Maria, ab 

                                                 
a Ac 10, 20. 
b LA no dóna el nom del mestre en Teologia, en canvi, el bisbe d’Orleans del paràgraf següent en LA es diu 

«Reginaldus» (LA 109, 143), que és un famós mestre de Dret de París que ingressà a l’orde el 1218. 
c Orléans, França. 



 610

dues dones, apparegué al maestre qui stava en perill de mort a ell dient: «Demana a mi 

ço que vols e yo dar-t’o-he». E, axí com ell se pensava què demanaria, la una de les 175 

dones li consellà que res no demanàs, mas que·s posàs a la voluntat de la regina de 

mi[CXCIXd]sericòrdia. E, com ell ho fes, la sancta Verge88 li untà lo seu cors ab ungüent 

de salut, dient certes paraules mente que l’untava. E, com li untava los89 renyons, dix-li: 

«Sien strets los teus renyons ab cinta de castedat». E, com li untà los peus, dix-li: «Yo 

t’unte los peus en apparellament de l’Evangeli de pau. E sàpies que, en lo terç dia, te 180 

trametré una ampolla de restitució de sanitat». E, lavors, ella li mostrà l’àbit de l’orde 

dient: «Aquest és l’àbit del teu orde». Aquesta visió véu axí mateix sanct90 Domingo, 

qui stava en oració. E, com fonch91 de dia clar, sanct92 Domingo vengué a ell e trobà’l 

guarit e comptà-li la tenor del fet e pres l’àbit que li havia mostrat la sancta Verge,93 car 

los frares vestien sobrepeliços abans d’aquesta visió. E, en lo terç dia, la Mare de Déu li 185 

apparegué, que li untà lo seu cors de un ungüent que li levà la febre e li matà lo vici 

d’enveja, segons que ell aprés confessà, axí que, aprés, no hagué moviment de luxúria. 

Aquesta visió véu un frare de l’Spital en presència de sanct94 Domingo. Trameteren 

frare Reynau en Bulunya,95 en lo qual loch cresqueren lo nombre dels frares. Aprés açò, 

anà a París e, aprés pochs dies, ell se adormí en nostre Senyor. 190 

Un jove nebot de n’Steve,96 cardenal de Fossanova,a caygué en un clot ab un 

cavall97 e, encontinent, morí, lo qual fonch portat a sanct98 Domingo, qui·l resuscità per 

sa oració.  

En la sglésia de Sanct99 Sixtí, havien los frares logat un maestre100 per cobrir la 

sglésia, lo qual caygué davall lo cuber e morí, mas sanct101 Domingo se féu portar 195 

davant lo cors e·l resuscità sens negun mal. 

En aquella mateixa sglésia, a Roma, dementre que los frares staven constrets, 

circa de XL, ells trobaren una vegada poch pa, lo qual manà partir sanct Domingo sobre 

la taula. E, dementre que cascú ab goig trencava una lesca de [CCa] pa, vengueren dos 

jóvens vestits de un mateix hàbit e semblants de forma en lo refretor entrant ab les 200 

faldes plenes de pa, lo qual pa donaren a sanct102 Domingo callant, qui sehia al cap de 

taula. Aprés, ells se n’anaren, que no·n103 pogueren negú104 conéxer. Lavors, sanct105 

Domingo partí entre ells lo pa dient: «Menjau, frares meus». 

Axí com sanct106 Domingo anava per un camí, ell véu que molt gran pluja cahia, 

per què ell se senyà del senyal de la creu e, encontinent, ells foren desliures de la pluja, 205 

que no se acostava a ells per spay de tres coldos.107 

Una vegada, en les partides de Tolosa, ell passava en una naveta una aygua e 

demanà-li lo nauxer un diner. Mas, com lo servent de Déu li promés per loguer lo 

regne del cel e que seria dexeble de Jesuchrist perquè ell no portava diners, <e> lo 

nauxer, irat, lo tirà per la falda dient: «O, tu·m lexaràs la capa o·m108 pagaràs!». Lavors, 210 

                                                 
a Abadia cistercenca a 67 km al sud-est de Roma. 
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l’ome de Déu mirà al cel pregant e, aprés, ell guardà en terra e véu un diner que li 

hagueren tramés, per què dix: «Pren amich ço que demanes e lexa’m anar en pau». 

Esdevench-se una vegada que sanct109 Domingo, anant per un camí, que 

s’acompanyà110 ab un religiós qui era d’altre linatge,111a de la qual cosa era trist com no 

podia ab ell parlar del fet de Déu. Per què ell pregà Déu e impetrà que parlàs112 ab ell, 215 

axí parlà com si totstemps hagués ab ell anat. 

Una vegada li fonch portat un hom qui era endimoniat de VII dimonis, per què ell 

pres la stola e posà-la’s al coll e, aprés, ne ligà lo coll de l’home e manà als dimonis que, 

d’aquí avant, no turmentassen aquell home. Per què ells turmentaren molt lo cors e 

cridaren molt altament dient: «Lexa’ns anar, no·ns113 turments!». «Sapiau –dix sanct114 220 

Domingo– que yo no us lexaré anar fins que m’[CCb]hajau donada fermança que, 

d’aquí avant, aquí no tornareu». E ells digueren quines fermances li podien ells donar  

e ell los respòs: «Los sancts115 màrtyrs, los quals lurs cossos posen116 en aquesta 

sglésia». E los diables respongueren: «Aquells no·ls te podem nosaltres donar per ço 

com nostres mèrits hi contrasten». E sanct117 Domingo dix: «Vosaltres los me podeu 225 

donar, en altra manera yo no us lexaré anar que no siau turmentats». E, lavors, ells 

digueren que y farien tot ço que fer hi poguessen.118 E, aprés poch de temps, ells 

digueren: «Vet que nosaltres ho havem impetrat, com nosaltres no hajam mèrit, que 

ells hajen fermat per nosaltres». Per què ell los demanà senyal perquè u pogués 

conéxer e ells li digueren: «Anau a la casa on són posats los caps dels màrtyrs e 230 

trobareu-la decantada». La qual cosa fonch axí trobada com ells dehien.119 

Una vegada, axí com ell prehicava, se lançaren als seus peus dues dones qui eren 

torbades per los heretges, dient-li: «O, servent de Déu, ajuda’ns si veres coses són 

aquelles que prehiques! Sàpies que lonch temps ha que nosaltres som abcegades per 

spirit de error». A les quals dix: «Stau fermes e sperau-vos un poch per ço que vejau 235 

qual senyor haveu servit». E, encontinent, veren exir del mig d’elles un gat molt 

terrible, major que un ca, e tenia grossos los ulls flamejants e tenia longa la lengua e 

ampla, que li bastava fins al melich, e tenia la coa curta alçada en alt, del qual exia molt 

gran pudor. E, com lo gat los anàs entorn, aprés se’n pujà per una corda de una squella 

al cloquer e mostrà tot ço que leig portava. Enaprés, les dones feren gràcies a Déu e·s 240 

convertiren a la fe cathòlica. 

Una vegada que ell era en les partides de [CCc] Tholosa, ell vencé alguns 

heretges, los quals devien ésser cremats. E mirave’n entre ells un qui havia nom 

Ramon, qui120 dixb als ministres: «Aquest guardau, que no sia cremat ab los altres». 

Aprés, dix a l’heretge: «Sàpies, fill, que tu seràs bon home e sanct,121 jatsia que serà 245 

tart». Per què·l jaquiren e stigué en error XX anys. Enaprés, ell se convertí e·s féu 

prehicador e visqué en lo sanct122 orde molt loablament. 

                                                 
a ‘D’una altra nació’. En relaitat, ací hi ha un error d’I1, ja que hauria de dir lenguatge, com en I2, que és el 

que diu LA. 
b El subjecte és sant Domènec, no l’heretge. 
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Axí com era en Spanya acompanyat ab d’altres frares, ell véu en visió un drach 

qui·s volia beure los frares e ell sforçà’s de contrastar-hi. Aprés, tots aquells, salvo frare 

Adam e dos conversos, se partiren d’ell e ell demanà a la un d’ells si·s volien partir 250 

d’ell. E aquell respòs: «Ja Déu no vulla que yo desempar lo cap per seguir la coa». 

Encontinent, ell se donà a oració, per la qual cosa foren convertits a Déu.  

Ab Sanct123 Sixto,a en la ciutat de Roma, stigué sanct124 Domingo ab los frares e, 

com soptosament l’Espirit de Déu vengués sobre ell, ell appellà los frares a capítol. E 

denuncià que IIII125 frares d’ells eren moridors, dos en cors e dos en ànima. Enaprés, 255 

pochs dies dos frares se n’anaren a nostre Senyor e dos se partiren de l’orde. 

Dementre que sanct126 Domingo se n’anà en Bulunya,127 havia aquí un maestre128 

qui havia nom Conrat, lo qual era alamany e desijava de entrar en l’orde.b Axí que 

sanct129 Domingo, ab lo prior del monestir130 de la casa de Sancta Maria del131 Cistell, en 

la vigília de Sancta Maria de Agost, prehicava e, per gran amistat que havia ab lo prior, 260 

li comptà tota la sua voluntat132 e dix-li que no u parlàs a negú133 dementre que ell 

viuria, dient: «Sàpies que yo no he demanat res en aquesta vida que ell no m’o haja 

donat». E lo prior li dix: «Per ventura, yo morré abans que tu». E sanct Domin[CCd]go 

respòs: «Abans sàpies que viuràs longament aprés mi» ‒la qual cosa fonch axí‒. 

«Donchs, pare, demana a Déu que·m dó maestre134 Conrat».c E sanct135 Domingo li 265 

respòs: «Diffícil cosa demanes, frare meu». E, com la completa fos dita e los altres 

frares fossen colgats,136 ell romàs sols en la sglésia tota la nit en oració. E, quant los 

frares foren venguts a la prima, axí com lo frare cantor començà un cant ‒«Iam lucis orto 

sidere», etc.‒, soptosament vengué maestre Conrat e lançà’s als peus de sanct137 

Domingo demanant l’àbit de l’orde, lo qual pres humilment e fonch gran religiós e 270 

lector en l’orde molt bo. Lo qual, finalment morint, com ja tancàs los ulls e los frares se 

pensassen que passàs de aquesta vida en l’altra, ell, los138 ulls uberts, mirant los frares, 

dix: «Dominus uobiscum». Los quals139 li respongueren: «Et cum spiritu tuo». Aprés, ell 

dix: «Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace». E, axí, encontinent, ell se 

reposà en pau. 275 

Era sanct Domingo en lo servey de Déu ab gran fermetat de pença e tenia plasent 

vista e era home alegre e mostrava grab benignitat. En lo temps del dia, ab los frares 

seus, no n’i havia negú140 més honest ne més comú. En les obres de la nit, en vigílies e 

en oracions negú no n’i havia tal,141 car, de dia, ell stava en oració e, de nit, plorant, ell 

fahia font de làgremes a Déu. Moltes vegades, com lo cors de Jesuchrist se levava a la 280 

missa, era axí alegre en la pença com si ves Jesuchrist encarnat presentment, per la qual 

cosa stigué molt temps que no oí missa ab los altres. Tenia de costum que, de nit,142 

                                                 
a Error de FS, ja que, en aquest cas, LA es refereix a l’església de Sant Sixt de Roma. 
b No és Conrat el que desitja entrar a l’orde, sinó els frares de la ciutat els qui desitgen que es faça dominic: 

«cuius ingressum ad ordinem fratres mirabiliter affectabant» (LA 109, 218). 
c El prior demana que Conrad entre en l’orde de sant Doménec, com demanen els frares de la ciutat, no en 

la seua (el Císter): «Pete ergo, pater, ut det tibi magistrum Conradum» (LA 109, 223). 
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vel·lava molt en la sglésia, axí que a penes se metia en lit. E, com era cansat e havia son, 

ell se adormia davant l’altar posant lo cap sobre una [CCIa] pedra e aquí ell dormia un 

poch. Cascuna nit ell rebia de la sua mà pròpria III143 disciplines ab una cadena de ferre: 285 

una per si, altra per los peccadors del món, la terça144 per aquells qui eren cruciats en 

purgatori.  

Fonch145 elegit per bisbe en la ciutat de Cossa,a mas ell no volia desemparar 

oració, dient que, abans jaquiria tota la terra, que no consentiria a neguna electió qui a 

ell fos feta.  290 

E demanaren-li per qual raó volia més star a Tholosa o en lo bisbat que no a 

Carcasona. E ell los respòs que a Tholosa ne en lo bisbat no l’onraven e a Carcasona 

l’onraven, per què no y volia star. 

Un hom li demanà en quin libre havia més studiat e ell li respòs: «En lo libre de 

caritat». 295 

Una vegada, axí com sanct146 Domingo vel·lava en la sglésia, en Bulunya,147 lo 

diable li apparegué en semblança de frare. E, axí pensant que fos frare, dix-li que anàs a 

dormir ab los altres frares e lo diable, rient, ab senyals li responia. Lavors, sanct148 

Domingo li demanà qui era ell que axí li era desobedient e volgué-u saber, per què 

encés una candela a la làntia e mirà’l en la cara e conegué encontinent que diable era. E, 300 

com fortment lo flastomàs, lo diable lo représ com gosava parlar de nit e sanct149 

Domingo li dix que degut era al maestre150 dels frares que parlàs. Aprés, li demanà de 

què temptava los frares en lur cor, lo qual respòs: «En ço que·ls fas tart venir e prest 

exir». Enaprés, ell lo portà151 al dormidor e dix-li152 de què temptava aquí los frares e ell 

li respòs: «Que·ls faç aquí molt dormir e tard levar; e faç-los lexar del divinal offici e 305 

haver cogitacions corruptes».153 Aprés, lo portà al refetor e dix-li de què temptava aquí 

los frares e, lavors, lo diable, en les taules sal[CCIb]tant, dix que menys e més 

demanava. E sanct154 Domingo li dix155 què volia dir e lo diable li respòs156 que: «Alguns 

frares faç menys menjar perquè sien dèbils en l’offici de Déu a fer157 e en servar l’orde; e 

altres faç més menjar perquè pecquen». Aprés, lo menà al parlador e dix-li de què 310 

temptava aquí los frares e, lavors, lo diable regirà la lenga e féu molt gran so. E sanct158 

Domingo li demanà què volia dir allò e lo diable le159 dix: «Aquest loch és tot meu, car, 

com los frares són aquí160 ajustats a palar, yo·ls tempte per ço que confusament parlen 

sens tot orde, que la un no spera l’altre». Aprés, lo portà al capítol e lo diable no y 

volgué entrar e dix: «Yo aquí may entraré per ço com és loch de maledictió e, tot quant 315 

yo guany en los altres lochs, pert aquí, car, com algun frare ha peccat per alguna 

negligencia,161 encontinent se’n puja en aquest loch». Aprés, ell desparegué. 

Com sanct162 Domingo fonch prop de la sua mort, stant en Bulunya,163 li fonch 

mostrat en visió164 lo solviment del seu cors, axí que ell vehia un jove molt bell qui·l165 
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dehia: «Vine, molt amat, a mi, vine al goig qui t’és apparellat».a Per què cridà XII166 320 

frares del convent de Bulunya167 e, davant ells, ell féu testament dient: «Aquestes coses 

són aquelles que us vull jaquir per dret de heretat: que hajau caritat e humilitat e que 

possehiau pobretat de bona voluntat». E lo més que ell los pogué vedar: que negú168 de 

l’orde hagués possessions ne les se procuràs e aquell que u faria que hagués la 

maledictió de Déu e de ell. E, de açò, pregà Déu que axí fos com ell ho dehia. Aprés, ell 325 

consellà los seus frares dient: «No siau torbats, fills169 meus, del meu departiment, car 

sapiau que yo us seré més profitós mort que viu». E, axí vengut a la [CCIc] darrera hora 

de la sua vida,170 en l’any de nostre Senyor MCCXXI, ell se adormí en nostre Senyor.  

La qual mort, en aquella mateixa hora, fonch171 mostrada a fra Gale, qui era, 

lavors, prior dels frares prehicadors de Brixiab e, aprés, fonch bisbe, en aquesta manera. 330 

Axí com ell dormia, prop lo campanar ell véu lo cel ubert e véu dos scales resplandents 

qui eren sotsposades al cell, los172 caps de les173 quals tenia Jesuchrist e sancta Maria,174 e 

per aquestes pujaven àngels e devallaven. E, en lo mig de les scales, era posada una 

sella e sobre la sella sehia un frare175 ab lo cap cubert. E véu aquí Hiesuchrist e la sua 

mare176 qui tiraven les scales amunt fins que lo frare fonch177 pujat fins alt al cel e fonch 335 

closa la ubertura del cel. Per què lo dit frare vench a Bulunya178 e trobà que sanct 

Domingo era mort.179  

En180 aquella mateixa hora, un frare qui havia nom Rao, en la vila de Tybur,c en 

aquella hora que morí sanct181 Domingo, volia cantar missa e, com ja hagués oït dir que 

sanct182 Domingo era malalt, e183 com fonch en aquell pas que preguen per los vius, él 340 

volgué pregar per ell e per la sua salut. E, encontinent, ell, exit fora de sa184 pensa, véu 

sanct185 Domingo qui tenia una corona d’or en lo cap e resplandia de molt maravellosa 

odor e resplandor e era acompanyat de dos honrats186 hòmens qui anaven per lo camí 

real. Per què ell scriví lo dia e la hora e trobà que morí187 en aquella hora. 

E, com lo seu cors jagués per molt de temps en terra e per molts miracles no·s 345 

pogués la sua sanctedat amagar als faels, vengué als frares en devoció que·l posassen 

en pus alt loch. E, com lo vas fonch ab força de pichs de ferre ubert, dels seu cors exí 

molt maravellosa odor, tant odorant que neguna odor natural no sentia hom. E, [CCId] 

no tan solament exia aquella odor dels seus ossos e de la sua pólvora, abans exia de la 

terra en què havia stat, axí que la terra, portada en longues partides, retenia aquella 350 

odor e tenias’s tant fort en les mans aquella sancta odor que, per fregar ne per lavar, no 

se’n podia partir per ço que representà-sse’n la odor del seu cors. 

En la província de Ongria,188 era un noble hom qui, ab sa muller e ab un seu fill 

petit, anà visitar les relíquies de sanct189 Domingo, en lo qual loch fonch molt malalt lo 

fill, que vench a la mort, mas lo pare prengué lo cors del fill e posà’l davant l’altar 355 

dient: «O, sanct190 Domingo! Alegre vinguí yo a tu e trist só yo ara; ab fill venguí yo ací, 

                                                 
a Vid. Ct 7, 11. 
b Brescia, població de la Llombardia, Itàlia. 
c Tívoli, població del Laci, Itàlia. 
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ara me n’iré menys de fill. Prech-te que·m tornes lo meu goig». E, quant fonch mijanit, 

l’infant cobrà sanitat e anà per la sglésia. 

Un jove qui stava ab una noble191 dona, axí com pescava, caygué en l’aygua e 

morí e, a cap de un temps, tragueren-lo del riu. E pregà la dona sanct Domingo 360 

prometent-li que, si·l resuscitava, que iria a ell a peu descalç visitar les sues relíquies e 

que donaria franquesa al macip, lo qual resuscità davant tots, e la dona complí lo vot. 

En aquella mateixa província de Ongria,192 fonch un hom qui plorava son fill 

mort e pregà sanct193 Domingo que li resuscitàs son fill. E lo fill obrí los ulls e dix: 

«Pare, què és açò que yo tinch la cara banyada?». E lo pare li dix: «Fill, açò són les 365 

làgremes del teu pare, qui·t plorava per ço com tu eres mort e yo restava sens tot goig». 

E lo fill li dix: «Sàpies, pare, que, per amor de tu, sanct194 Domingo ha acabat que yo só 

resuscitat». 

Un home malvat, qui havia stat cech XVIII anys, hagué voluntat de visitar les 

relíquies de sanct Domingo. Quasi com si volgués [CCIIa] anar, ell se levà del lit e 370 

sentí’s ab tanta de virtut que anà a bon pas e, tant com més anava, més fort se sentia e 

que y vehia millor, fins que fonch davant les relíquies e, encontinent, fonch sens tot 

mal. 

En aquella mateixa província de Ongria,195 fonch una dona que tengué en 

voluntat de fer cantar una missa a honor de sanct196 Domingo e no trobà negun prevere 375 

qui la li cantàs. E tenia tres candeles, que embolicà en un tovalló, e sobre un vas ella les 

posà e, com hagué stat un poch, ella véu les candeles que cremaven, per què molts 

vengueren a veure aquell miracle e stigueren aquí fins que les candeles foren totes 

cremades, sens que no cremaren lo tovalló. 

En Bulunya,197 havia un scolà qui havia nom Nicholau e havia una tant fort dolor 380 

que no·s podia moure del lit. E féu vot a Déu e a sanct198 Domingo e pres una metxa ab 

què volia fer una candela, ab la qual se ligà tot entorn. E, com se ligà los genolls e los 

altres membres ab lo nom de Déu e de sanct Domingo, ell se sentí gurit, per què dix: 

«Yo só desliurat». E, sens tot mal, ell anà plorant davant lo cors de sanct Domingo. En 

aquella mateixa ciutat, féu Déu molts miracles per sanct Domingo. 385 

En Sicília,199 en la vila qui és dita Augusta, fonch una infanta qui era molt 

congoxada de mal de pedra,a entant que la volien tallar. Per què la sua mare la comanà 

a Déu e a sanct200 Domingo e, en la següent nit, axí com la infanta dormia, sanct 

Domingo li fonch davant e posà li la pedra per la qual era vexada en la mà. E, quant la 

infanta fonch despertada, ella se trobà guarida e donà la pedra a la mare e dix-li la 390 

visió. E la mare portà la pedra als frares, la qual pedra penjaren davant la 

ymat[CCIIb]ge de sanct201 Domingo en memòria de tan gran miracle. 

                                                 
a ‘Càlculs als renyons’. 
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En Sicília,202 en la vila qui és dita Plassa,a era una dona pobra qui tenia un fill 

malalt de mal de porcellanes en lo coll,b per què era molt turmentat. E féu vot a Déu e a 

sanct Domingo que, si era guarit, que ella lo faria obrar de grat en la sglésia de Sanct 395 

Domingo, qui·s fahia de nou. En la següent nit, li apparegué un frare qui li dix: «Dona, 

coneixs tu aquesta cosa?». E nomenà-li quatre linatges de coses: vert scur, pilàtum e 

such de porro;c e ella dix que hoch. E aquell frare li dix: «Pren aquestes coses ab such 

de porro e posa’ls sobre cotó e posa-u sobre lo coll de ton fill e serà guarit». E ella, com 

fonch despertada, féu la medicina e, tantost, fonch guarit. 400 

Fonch un home de les partides de Piemunt203 qui era molt fort inflat e féu vot a 

sanct Domingo, lo qual li apparegué e li obrí lo ventre e li’n tragué lo mal; aprés, li 

consolidà lo ventre e guarí. 

En la ciutat que és dita Augusta, vengueren moltes dones en la sglésia dels frares 

en la festa de la Translació de Sanct Domingod per oir la missa. E, com se’n foren 405 

tornades en lurs cases, elles veren una dona qui filava davant la sua casa, per què elles 

la reprengueren dient que molt fahia mal com fahia obra servil en la festa de tan noble 

varó.204 Per què aquella, irada, respòs: «Vosaltres, qui sou beguines dels frares, coleu la 

festa del vostre sanct». E, encontinent, exiren-li dels ulls vèrmens, axí que una sua 

vehina li’n tragué XVIII. Per què ella se n’anà a la sglésia dels frares e aquí ella confessà 410 

molts peccats e promés a Déu que jamés no diria mal de sanct Domingo e que colria la 

sua festa devotament e, encontinent, ella fonch guarida. 

Fonch una monja noble qui havia [CCIIc] nom Maria en la vila de Trípol,e en lo 

monestir qui és dit Magdalena, la qual era molt congoxada per grans malalties e en la 

cama era ferida, per què·n fonch205 congoxada molt per V mesos. Per què ella pregà axí 415 

dient: «Ay, mesquina!206 Senyor Déu, yo no só digna que prech a tu ne que tu me oges, 

mas que prech lo senyor meu sanct Domingo e que sia mijancer entre mi e tu e que ell 

me impetra benifet de sanitat». E, com longament pregàs, stigué quasi esmortida e véu 

sant207 Domingo ab dos frares qui entrà davant ella e dix-li: «Per què desiges tant que 

sies guarida?». E ella respòs: «Senyor, per tal que puga servir al Senyor més 420 

devotament». E, lavors, ell li untà la cama ab ungüent preciós e fonch guarida208 e dix-

li: «Aquest ungüent és preciós e dolç e molt greu de fer». De la qual cosa li demanà raó 

la dona e ell li dix: «Aquest ungüent és senyal d’amor, qui és molt preciosa cosa per ço 

com no·s pot comprar per negun preu, e és molt dolç, per ço com neguna cosa no és 

més dolça que caritat, e és molt greu, per ço com leugerament se pert si sàviament no 425 

és guardada». En aquella mateix nit, ell apparegué a altra monja qui dormia a209 ella 

dient: «Yo he sanada la tua sor». E, com se despertà, anà-y e trobà-la sanada. E la monja 

                                                 
a Palazia, població de Sicília, Itàlia. 
b Escròfula, malaltia caracteritzada per l’inflament dels ganglis limfàtics, especialment els del coll. 
c En falta un: «uiride, pilatrum, lapatium et succum porri» (LA 109, 332). Amb uiride es refereix al verdet; 

amb pilatrum, a l’herba de Sant Joan o pericó; amb lapatium, l’agrella; amb el succum porri, el suc de porro. 
d El trasllat es commemora el 24 de maig. 
e Trípoli, Líban. 
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prengué l’ongüent210 ab què era untada e, ab gran reverència, ella lo presentà a 

l’abadessa e al seu confessor e dix-los la visió com li era pres, del qual ungüent exia 

molt preciosa odor, per què l’stojaren ab gran reverència. 430 

En qual manera sia agradable loch aquell en què jau sanct Domingo? Jatsia açò 

que per molts miracles sia manifest, per un miracle ho demostrarem. Recompta mestre 

Alexandre de Vidornaa en les sues lectures sobre aquella paraula «Misericòrdia [CCIId] 

e veritat vengueren», etc.:b diu que un scolà qui stava en Bulunya,211 qui era molt del 

món, véu aytal visió. Era-li vejares que, en un gran camp, stigués e que li caygués 435 

damunt gran tempestat e ell vengué a una casa, la qual trobà closa. E, tocant, cridà que 

li obrissen e una dona qui era dins li respòs: «Yo só Justícia, qui stich ací, car la casa és 

mia e tu est hom no just, per què no y pots entrar». Per què l’escolà se partí de aquí e 

vengué a una altra casa e cridà que li obrissen, que pogués entrar, e una dona qui era 

dins la casa respòs-li: «Yo só Veritat e la casa és mia, per què ací no entra negú qui 440 

veritat no ama». E partí’s d’aquí e anà-sse’n a una altra casa qui era pres d’aquella e 

cridà que li obrissen, e una dona respòs-li: «Yo só Pau, qui atur ací, e no és pau en 

hòmens mals, mas tan solament en hòmens de bona voluntat. Mas, com yo pens en mi 

cogitacions de pau e no de treball, profitós consell te dó: vés-te’n a la mia sor, qui dóna 

consell als mesquins, e fes ço que ella te dirà». E, com ell hi anàs, aquella qui era dins la 445 

casa li respòs: «Yo só Misericòrdia, qui stich ací, e, si tu vols scapar a la tempestat, ves 

als frares prehicadors qui stan en Bulunya212 e aquí trobaràs la stable de penitència e la 

menjadora de continència. E lo menjar de doctrina trobaràs dins en la menjadora de les 

Scriptures e l’ase de simplicitat ab lo bou de discreció e la Verge Maria il·luminant e 

Josep aprofitant e l’infant Jesús, qui·t salvarà». E, quant l’escolà se fonch despertat, ell 450 

vengué a la casa dels frares e recomptà’ls tot per orde la visió e pres l’àbit dels frares 

prehicadors. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 a: al I2 
3 és: om. I2 
4 fonch: fonc I2 
5 home: hom I2 
6 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
7 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. Sanct: sant I2 
8 Caliruega: calaroia I2 
9 E fonch fill d’en: Lo seu pare hague nom I2  
10 de na Johana, la mare del: e la sua mare johana la I2 
11 cremant: cridant I2 
12 sanct: sant I2 
13 CXCVIII: CXCXVIII I1 

14 sancts: sants I2 

15 sanct: sant I2 
16 s’isqué: hixque I2 

                                                 
a Winchester, Anglaterra (LA diu Vindomensis, però, com indica l’editor, és una lectura errònia de 

Vindoniensis). Es refereix a Alexandre Stavenby. 
b Sal 85, 11. 
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17 isqué: hixque I2 
18 sanct: sant I2 

19 tota: om. I2 
20 feres: ferem I1 hagueres fet I2 
21 sant: sanct I2 
22 sanct: sant I2 
23 Sanct: Sant I2 
24 X: deu I2 
25 Letrà: latra I2 
26 en: om. I2 
27 Letrà: latra I2 

28 sanct: sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 le y: lay I2 
32 Agustí: augusti I2 
33 Sanct Agustí: sant augusti I2 
34 sanct: sant I2 
35 sanct Pere e sanct Pau: sant pere e sant pau I2 
36 e: r I1 

37 que: qui I2 
38 ell: om. I2 
39 benaventurada Verge: sacratissima verge Maria I2 
40 yo: om. I2 
41 Sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 que: qui I2 
44 sua mare beneÿta: sacratissima verge maria mare sua dignissima I2 
45 qui: quil I2 
46 açò: ço I2 
47 la Verge, stant agenollada: stant agenollada la mare de misericordia I2 
48 dix-li: li dix I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 sant: sanct I2 
53 poder: poderr I1 

54 sanct: sant I2 
55 que·l lançàs: ques isques I2 (peruerterunt quod ad seculum iam redire LA 109, 101) 
56 sanct: sant I2 

57 le y: lay I2 
58 sanct: sant I2 
59 Bulunya: bolunya I2 
60 Rainer: ramer I1 I2 (Raynerius LA 109, 108) 
61 sanct: sant I2 
62 X: deu I2 
63 lavós: lauors I2 
64 lo dimoni isqué del frare: lo frare fon desliurat I2 (exire compulsus est LA 109, 120) 
65 sanct: sant I2 

66 sanct: sant I2 
67 vingués: vengues I2 
68 Cistell: cistells I2 
69 sanct: sant I2 
70 frares: frars I1 
71 sanct: sant I2 
72 sanct: sant I2 
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73 fonch: fonc I2 
74 sanct: sant I2 

75 sanct: sant I2 
76 tramesos: tramsos I1 

77 anà-sse’n: ana I2 
78 a: en I2 
79 tant: tanr I1 

80 sanct: sant I2 
81 vengueren de un hàbit vestits: de vn habit vestits vengueren I2 
82 li: om. I2 
83 ells: om. I2 
84 sanct: sant I2 
85 d’Orlens: dorleans I2 
86 fonch: fonc I2 
87 sanct: sant I2 
88 sancta Verge: sacratissima verge maria I2 
89 los: les I2 
90 sanct: sant I2 
91 fonch: fonc I2 
92 sanct: sant I2 
93 sancta Verge: immaculada mare de deu I2 
94 sanct: sant I2 
95 Bulunya: bolunya I2 
96 n’Steve: steue I2 
97 ab un cavall: om. I2 
98 sanct: sant I2 
99 Sanct: sant I2 
100 maestre: mestre I2 
101 sanct: sant I2 
102 sanct: sant I2 
103 no·n: no I2 
104 negú: negun I2 
105 sanct: sant I2 
106 sanct: sant I2 
107 coldos: colzades I2 
108 o·m: o tum I2 
109 sanct: sant I2 
110 que s’acompanyà: acompanyas I2 
111 linatge: lenguatge I2 (loquela et lingua penitus alienum LA 109, 181) 
112 parlàs: parla I1 pogue parlar I2 

113 no·ns: e nons I2 

114 sanct: sant I2 

115 sancts: sants I2 
116 posen: reposen I2 
117 sanct: sant I2 
118 que fer hi poguessen: quey poguessen fer I2 
119 dehien: digueren I2 
120 qui: sant domingo I2 
121 home e sanct: hom e sant I2 
122 sanct: sant I2 
123 Sanct: sant I2 
124 sanct: sant I2 
125 IIII: quatre I2 
126 sanct: sant I2 
127 Bulunya: bolunya I2 
128 maestre: mestre I2 



 620

                                                                                                                                               
129 sanct: sant I2 
130 del monestir: om. I2 
131 Sancta Maria del: santa maria de I2 
132 voluntat: volunte I1 

133 negú: negun I2 
134 maestre: mestre I2 
135 sanct: sant I2 
136 colgats: adormits I2 
137 sanct: sant I2 
138 los: ab los I2 
139 quals: quales I1 
140 negú: algú I2 
141 negú no n’i havia tal: no havia altre semblant I2 
142 de nit: om. I2 
143 mà pròpria III: propria ma tres I2 
144 la terça: altra I2 
145 Fonch: Fonc I2 
146 sanct: sant I2 

147 Bulunya: la ciutat de bolunya I2 
148 sanct: sant I2 
149 sanct: sant I2 
150 degut era al maestre: deguda cosa era al mestre I2 
151 ell lo portà: sanct domingo porta lo dimoni I2 
152 dix-li: demana li I2 
153 corruptes: peruerses e corruptes I2 
154 sanct: sant I2 
155 dix: demana I2 
156 respòs: respps I1 

157 a fer: om. I2 
158 sanct: sant I2 
159 le: li I2 
160 aquí: aci I2 
161 negligencia: negligencio I1 
162 sanct: sant I2 
163 Bulunya: bolunya I2 
164 en visió: om. I2 
165 qui·l: qui I2 
166 cridà XII: lo benauenturat sanct domingo crida dotze I2 
167 Bulunya: bolunya I2 
168 negú: negun I2 
169 fills: amats fills I2 
170 darrera hora de la seua vida: hora de la seua darrera vida I1 I2 (ad extremam horam LA 109, 285) 
171 fonch: fonc I2 
172 los: e los I2 

173 de les: dels I1 

174 Jesuchrist e sancta Maria: jesu christ redemptor nostre e la sacratissima verge maria mare sua dignissima I2 
175 frare: frare molt resplandent I2 
176 mare: mare gloriosa I2 
177 fonch: fonc I2 
178 vench a Bulunya: venc sen a bolunya I2 
179 que sanct Domingo era mort: quel benauenturat sant domingo era passat daquesta mortal vida I2 
180 En: E en I2 
181 sanct: sant I2 
182 sanct: sant I2 
183 e: om. I2 
184 fora de sa: de la sua I2 
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185 véu sanct: viu sant I2 
186 honrats: molt honra[ts] I2 
187 morí: era mort I2 
188 Ongria: vngria I2 
189 sanct: sant I2 
190 sanct: sant I2 
191 noble: nobla I2 
192 Ongria: vngria I2 
193 sanct: sant I2 
194 sanct: sant I2 
195 Ongria: vngria I2 
196 sanct: sant I2 
197 Bulunya: bolunya I2 
198 sanct: sant I2 
199 Sicília: silicia I1 (Sicilia LA 109, 324) 
200 sanct: sant I2 
201 sanct: sant I2 
202 Sicília: silicia I1 (Sicilia LA 109, 328) 
203 Piemunt: piamunt I2 

204 varó: baro I2 
205 fonch: fonc I2 
206 mesquina: mesqua I1 

207 sant: sanct I2 
208 guarida: guarit I1 

209 a: ab I2 
210 l’ongüent: lunguent I2 
211 Bulunya: bolunya I2 
212 Bulunya: bolunya I2 
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[CXII] DE LA ENTERPRETACIÓ1 DE SANCT SIXTOa 

[CCIIIa] Sixto és dit de sios, qui vol dir ‘déu’, e de status, quasi que ell sia en aquell 

divinal stament; o Sixto és dit de sisto sistis, quasi que ell sia ferm en la fe e ficat en la 

passió e en bones obres. 

LA VIDA DE SANCT SIXTO 5 

ixto2 papa fonch de la nació dels atenenchs3 e fonch, lo primer,b philòsoph, mas, 

aprés, fonch dexeble de Crist. E fonch elegit en sobiran bisbe e fonch presentat, ab 

dos diaques seus ‒ço és, Filicià e Agapito‒, a Deci e a Valerià emperadors.c E, com en4 

Deci no·l pogués a la sua voluntat inclinar, ell lo féu anar al temple de Març per ço 

que·l sacrificàs. E, com lo metessen en un carçre, sanct5 Lorenç cridava dient: «On vas, 10 

pare sanct,6 sens ton fill? On vas, prevere sens ministre?». Al qual sanct7 Sixto dix: 

«No·t desempar yo, fill, car majors batalles te són degudes.8 E, aprés tres dies, tu·m 

seguiràs e, axí, seguirà diaqua prevere. E, entretant, tu pren los tresors de la Sglésia e 

parteix-los en aquells que tu volràs». E, com ell los distribuís, en9 Valeri pretor manà 

que en10 Sixto fos portat al temple [CCIIIb] per ço que sacrificàs e, si fer no u volia, que li 15 

levassen lo cap. E, axí com lo y portaven, sanct11 Lorenç cridava, qui anava aprés d’ell, 

dient: «No·m vulles desemparar, pare meu, car sàpies que yo he donats los teus 

tresors!». E, lavors, los cavallers, oint açò, demanaren los tresors, per què prengueren 

sanct Lorenç e degollaren sanct Sixto e sanct Felicià e sanct Agapito.12 

En aquest dia, és la festa de la Transfiguració de nostre Senyor e fa hom sanchd de 20 

vi novell, qui·n pot trobar en algunes sglésies, o almenys prem-ne hom de un rahim 

madur al càlzer. En aquest dia són los rahims beneïts e lo poble combrega e d’açò és 

raó per ço com lo Senyor dix als seus dexebles al Dijous de la Cena: «No beuré d’ací 

avant vi de serment fins que bega aquell novell en lo regne del meu Pare».e Emperò, 

aquella transfiguració del Senyor, allò que dix «novell vi» representa la gloriosa 25 

renovació, la qual hagué Jesuchrist aprés la resurrectió. E, per ço, en aquest dia de la 

Transfiguració, la qual representa la resurectió del Senyor, vi novell és cercat, no que 

en aquest dia sia feta la transfiguració, axí com alguns dien, mas en aquest dia fonch 

manifestada per los apòstols. És dit que la transfiguració de Jesuchrist fonch feta en lo 

                                                 
a Data de celebració: 6 d’agost (actualment, el 7 d’agost). Sant Sixt II fou papa del 257 al 258. Es representa 
vestit com a papa, amb l’espasa i la palma com a atributs del martiri. Aquest capítol també està dedicat a la 
Transfiguració de Crist (Mt 17, 1-19; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36) en la qual Jesús es mostrà com a Fill de Déu 
davant de sant Pere, sant Joan i sant Jaume. La festivitat se commemora a Orient des del segle V i Occident 
des de 1456, quan Calixt III la declarà universal per celebrar la victòria contra els turcs a Blegrado, notícia 
que arribà a Roma el 6 d’agost. 
b ‘Primerament’ («primo quidem philosophus», LA 110, 3) 
c Deci, emperador romà del 249 al 251. Valerià, emperador romà del 253 al 260. Per a tots els màrtirs morts 
sota la persecució d’aquest emperador, la LA dóna la datació de 253. 
d ‘Sang de Crist’ (evidentment, parla de l’Eucaristia). 
e Mt 26, 29. 

S 
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començament de l’hyvern, mas los dexebles, per lo vedament que·ls fonch fet,a la 30 

tengueren tan longament celada e·n aquest dia ells lo manifestaren e, axí, és legit en lo 

libre qui és dit Mitral. 

                                                 
1 DE LA ENTERPRETACIÓ: La interpretació I2  
2 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
3 atenenchs: arenenchs I1 agarens I2 (Atheniensis natione LA 745, 3) 
4 en: om. I2 

5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 majors batalles te són degudes: maior batalla tes deguda I2 
9 en: om. I2 
10 en: om. I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct Lorenç e degollaren sanct Sixto e sanct Felicià e sanct Agapito: sant lorenç e degollaren sant sixto e sant 
felicia e sant agapito I2 

                                                 
a «Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta orde: ‒No digeu res a ningú d’aquesta visió 
fins que el Fill de l’home haja ressuscitat d’entre els morts» (Mt 17, 9). 
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[CXIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 DONATa 

Donat voy aytant dir com quasi ‘de Déu nat’ e açò és per lo baptisme e per la 

glorificació e per lo scampament de gràcia, que són tres maneres de generacions 

spirituals de Déu; o Donat és dit quasi ‘perdó de Déu donat’. [CCIIIc] 

LA VIDA DE SANCT DONAT 5 

Donat, ab en2 Julià emperador,b fonch ensenyat e nudrit, enaxí que en3 Julià fonch, 

lavors, ordenat a sotdiaca. Mas, com ell fos fet emperador, ell féu matar lo pare e la 

mare de sanct Donat, lo qual fugí en la ciutat Aretinac e aquí ell stigué ab sanct Hylarí 

monge e féu-hi molts miracles. Car lo pretor tenia un fill endimoniat e, com lo 

portassen a sanct Donat, lo spirit immunde començà a cridar e a dir: «En nom de 10 

Jesuchrist te dich que tu no·m congoxes ne·m faces exir de la mia casa. O, Donat! Per 

què·m destrenys ab turments de la mia casa?». E, com sanct4 Donat hagué feta oració, 

lo jove fonch guarit. 

Un hom qui havia nom Eustasi, qui era collidor de les rendes de l’emperador, 

jaquí lo tresor que tenia en guarda de la sua muller, que havia nom Eufrasina. E, com la 15 

província fos destreta per los enemichs e los tresors no poguessen trobar,d volgueren 

turmentar un seu fill, per què Eustasià se n’anà a sanct5 Donat e anà-sse’n ab ell al 

sepulcre de la sua muller. E, com hagué feta oració, ab clara [CCIIId] veu dix: 

«Eufrasina, yo·t conjur per l’Espirit Sanct que tu digues a nosaltres on has posat lo 

tresor». E una veu dix-los: «En la entrada de la mia casa lo trobareu». E, allà hon dix, lo 20 

trobaren. 

Aprés alguns dies, en6 Sàtir bisbe se adormí en nostre7 Senyor e los capellans 

elegiren sanct Donat en bisbe. E, axí com un dia hagué la missa començada, lo poble 

combregà e lo diaca los donà la sanch de Jesuchrist e, axí com la’ls donava, per gran 

espenyiment de pagans, lo diaca caygué e trencà lo sanct càlzer, de què ell fonch molt 25 

trist e lo poble tot. E sanct8 Donat plegà lo sagrament del càlzer e, per sa oració, ell lo 

féu tornar en la forma, mas lo diaca amagà una part del càlzer, que mancà en lo dit 

càlzer, lo que és testimoni per manifestament de la cosa. E, com los pagans hagueren 

vist, lo miracle se’n batejaren LXXX. 

Fonch una font qui era tant enverinada que tothom qui·n bevia moria 30 

encontinent. E, com sanct Donat anàs allà cavalcant en lo seu ase, agenollà’s en terra e 

féu oració e, tantost, exí de aquí un drach molt terrible qui·s dreçà contra sanct9 Donat, 

                                                 
a Data de celebració: 7 d’agost. Sant Donat, bisbe d’Arezzo, fou martiritzat cap al 362. Es representa amb 

les vestimentes episcopals i amb un drac i un calze. 
b Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. 
c Arezzo, població de la Toscana, Itàlia. 
d I la seua muller morí, si no, no s’entén el que passarà a continuació: «pecuniam abscondit et dolore 

preuenta uita finiuit» (LA 111, 14) 
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lo qual matà ab un bastó que portava. E, per sa oració, féu aquí altra font e de l’altra 

tragué tot lo verí. 

Com la filla de l’emperador Theodosia fos fort congoxada per lo dimoni e a sanct 35 

Donat la aportassen, ell li dix: «Fora, maligne spirit, e no vulles habitar en aquesta 

creatura de Déu!». E lo diable li respòs: «Dóna’m loch per lo qual yo isca e me’n vaja». 

E sanct10 Donat li dix: «Com es ací vengut?». E ell li respòs: «Yo hic venguí de l’herm». 

E sanct Donat li dix que se’n tornàs per allà, per què lo dimoni li respòs: «Yo veig en tu 

lo senyal de la creu, qui·m crema tot ab lo foch que n’ix, per què no sé on [CCIIIIa] vaja, 40 

emperò exir m’ich11 cové». Al qual dix sanct Donat: «Vet que ja tens per on12 vages, 

torna-te’n en ton loch». E, axí, tota la casa tremolant, ell desparegué. 

Un home mort portaven a soterrar e vench-los un home contradient que aquell 

mort li devia CC sous ab carta, per què no volia que fos soterrat. E la muller del mort 

dix-ho a sanct Donat plorant e sanct Donat se n’anà al mort e pres-lo per les mans e dix: 45 

«Ojes-me tu, que mort es, digues-me què deus en aquest home qui no·t lexa soterrar». 

E, davant tots, lo mort se levà de peus e représ lo qui li demanava com falsament li 

demanava lo deute e, ab gran vergonya, aquell li tornà la carta. E l’ome qui era mort 

dix a sanct Donat: «Mana’m, senyor, que torn a dormir». E sanct Donat manà que se 

n’anàs ab repòs. 50 

Fonch un temps que stigué de ploure III anys, per què fonch gran carestia en la 

terra. E los infaels vengueren a l’emperador Theodosi e demanaren-li sanct Donat, car, 

per la sua oració, faria ploure. E sanct Donat, a instància de l’emperador, féu oració a 

Jesucrist que·ls donàs pluja del cel e, encontinent, plogué en gran abundància e tots los 

altres foren banyats e ell tornà-sse’n a casa exut. 55 

Com los grechs,b en lo seu temps, destroïssen Ytàlia, molts se partiren de la fe de 

Christ, on Evadracià, qui era pretor, per ço com era représ de son renegament per sanct 

Donat e per sanct Ylarí, ell féu ferir los sancts e forçar que sacrificassen a les ýdoles. 

Mas, com fer no u volguessen, ell féu batre tant sanct Hylarí fins que fonch mort. E, 

aprés, ell féu metre sanct Donat en lo carçre e, puys, lo féu degollar, en l’any de nostre 60 

Senyor Jesuchrist CCCLXXX. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 en: om. I2 
3 en: om. I2 
4 sanct: sant I2 
5 sanct: sant I2 

6 en: om. I2 
7 nostre: nostree I1 

8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 

                                                 
a Teodosi I, emperador romà del 379 al 395. 
b Són els gots els que devasten Itàlia: «Cum autem Gothi eo temporeYtaliam deuastarent» (LA 111, 51,). 
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11 m’ich: mi I2 
12 on: vn I1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 628

                                                                                                                                               

 



 629

[CXIV] LA VIDA DE SANCT CIRÍACHa [CCIIIIb] 

iríach fonch ordenat en diaca per sant1 Marcell papab e, aprés, fonch pres e manat 

a Maximià.c E manà a él e als seus companyons que cavassen terra a un loch on 

l’emperador fahia obrar, en lo qual loch era sanct Sadorní vell, al qual ajudaven a 

portar sanct Ciríach e sanct Sisinni. Lo qual Ciríach, aprés, fonch mes en lo carçre e, 5 

puys, lo pretor lo féu aportar per Apronià en un loch on lo devien turmentar e aquí 

vengué del cel una veu ab lum qui dix: «Veniu, beneÿts del meu pare», etc.d E, lavors, 

Apronià cregué en Déu e·s féu batejar e confessà Jesuchrist davant lo pretor, qui li dix: 

«E no es fet tu chrestià?». E Apronià li dix: «Sàpies que mal m’és pres com yo he 

perduts los meus dies». E lo pretor li respòs: «Sàpies que ara perdràs los teus dies». E 10 

manà’l degollar. E sanct2 Sadorní e sanct Sisinni, com no volguessen sacrificar als déus, 

foren turmentats e degollats. 

La filla d’en3 Dioclecià,e per nom Arthemia, com fos congoxada per lo dimoni, lo 

dimoni cridà dient: «No exiré de ací si no y ve en Ciríach diaca!». E, com en4 Ciríach fos 

aportat a ella e li manàs [CCIIIIc] que n’isqués, lo diable li dix: «Da’m un vexell en què 15 

stiga si vols que d’ací isqua». E en5 Ciríach li dix: «Vet ací lo meu cors, entra-y si pots». 

Al qual dix: «Yo no puch entrar en lo teu cors per tal com, per totes parts, és clos, mas, 

si d’ací·m lances, sàpies que yo·t faré venir en Babilònia». E, com per força isqués de 

aquí, na Arthèmia cridà dient que ella vehia los déus que sanct6 Ciríach prehicava. E, 

com sanct7 Ciríach la batejàs, <e> per amor d’en8 Dioclecià e de sa muller, en una casa 20 

que li donaren, vivia segur. 

Aprés, vench un missatger del rey de Persa a Dioclecià e pregà’l que li trametés 

en9 Ciríach perquè tenia una filla que era vexada del dimoni. E, per pregàries d’en10 

Dioclecià, ab en Larch e ab en11 Esmargado, en una nau ab totes les coses necessàries, 

alegre se n’anà en Babilònia. E, com fonch vengut davant la donzella, lo diable cridà 25 

per la sua boca dient: «Veges, Ciríach, com t’é fatigat». Al qual sanct12 Ciríach dix: «No 

só fatigat, abans só governat en tots lochs per lo adjutori de Déu». E lo diable li dix: «Yo 

t’é fet venir ací axí com he volgut». E, lavors, en13 Ciríach dix: «A tu mana Jesuchrist 

que isques defora». Encontinent, lo diable exí defora dient: «O, nom terrible qui·m 

forçes de exir!». Aprés, la infanta fonch sanada e, ab lo pare e ab la mare e ab molt 30 

d’altres, ell la batejà. E, com ells li donassen grans dons, ell no·ls volgué pendre, mas,14 

com hagué dejunats XLV jorns a pa e aygua, ell se’n tornà a Roma 

Aprés dos mesos, en15 Dioclecià morí, al qual succeí en Maximià e fonch irat de la 

sua sor na16 Arthemia, qui s’era feta chrestiana. Ell pres sanct Ciríach e, tot nuu, ligat ab 

                                                 
a Data de celebració: 8 d’agost. Sant Ciríac (segle III-IV) es representa com a diaca amb un diable o un drac 

encadenat com a referència al seu poder d’exorcista. 
b Marcel, papa del 308 al 309. 
c Maximià, emperador romà d’Occident del 286 al 305 i del 307 al 308. Col·laborador de Dioclecià. 
d Mt 25, 34. 
e Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 

C 
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cadenes, ell lo féu rocegar davant ella. E manà a Carpasi, veger seu, que·l fes sacrificar 35 

a les ýdoles ab los [CCIIIId] seus companyons, si no, que·l matàs ab diversos turments. 

E, com lo fes penjar en lo turment e li fes lançar pegunta fusa per lo cap avall, aprés, 

fonch degollat e, axí, se n’anà a Déu. E, com en17 Carpasi impetràs per si la casa de 

sanct Ciríach a scarniment dels chrestians e, en lo loch on sanct Ciríach se batejà, ell se 

banyàs e aquí, ab XX companyons, ell apparellàs grans menjars, soptosament moriren 40 

aquí tots. E, lavors, los gentils tancaren les fonts e hagueren en gran reverència los 

chrestians. 

                                                 
1 sant: sanct I2 

2 sanct: sant I2 

3 d’en: de I2 

4 en: om. I2 
5 en: om. I2 
6 sanct: sant I2 
7 sanct: sant I2 
8 d’en: de I2 
9 en: om. I2 
10 d’en: de I2 
11 en: om. I2 
12 sanct: sant I2 
13 en: om. I2 
14 mas: maa I1 

15 en: om. I2 
16 na: om. I2 
17 en: om. I2 
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[CXV] DE LA ENTERPRETACIÓ1 DE SANCT LORENÇa 

Lorenç és dit quasi ‘tenint laurea’, que és corona feta de lor, car, en temps passat, de tals 

rams eren coronats aquells qui vencien. Aquest arbre demostra victòria contínua per sa 

verdor e odor agradable e eficàcia virtuosa, car molt és virtuós arbre e, per açò, sanct 

Lorenç és dit de lor, per ço com ell obtengué victòria en la passió sua. On, confús, en2 5 

Decib dix: «Yo pens que nós som vençuts». Hagué ell verdor en netedat e puritat de 

coratge, per què dix: «La mia nit no ha scuretat». E hagué odor per durabilitat de 

memòria, on scampà e donà als pobres e, per ço, la sua justícia stà en lo segle dels 

segles. Sanct Maximíc dix en qual manera durarà en per tots temps aquella justícia, la 

qual complí lo sanct3 per obra e, per son gloriós martyri, la consegrà. E hagué efficàcia 10 

per la sua virtuosa prehicació, per la qual sanct Lucil·lo e sanct Ypòlit e sanct Romà 

convertí. És la efficàcia d’aquest arbre que trenca pedra en cors de home e torna la oïda 

als sorts e no tem lamp; e, axí, sanct Lorenç trencà cor dur e reté spiritual oïment e 

guardà lo lamp de la sentència dels reprovats. [CCVa] 

LA VIDA DE SANCT4 LORENÇ 15 

orenç fonch màrtir e fonch diacha5 e fonch d’Espanya per linatge. E fonch portat a 

Roma per sanct6 Sixto,d car, segons que diu maestre Johan Bethlet, axí com sanct 

Sixto fonch anat en Spanya, ell trobà aquí dos jóvens, sanct Lorenç e sanct Vincent, qui 

eren bé acostumats e molt savis en tots fets, los quals ell portà ab si en Roma, en lo qual 

loch romàs ab ell sanct7 Lorenç e sanct Vincent, son cosí, se’n tornà en Spanya, e aquí 20 

ell finí la sua vida per gloriós martyri. E, aprés, sanct8 Sixto, de sanct Lorenç, féu son 

ardiaca. 

E, en aquell temps, en9 Phelip, qui era emperador,e e un seu fill qui havia nom 

Phelip reberen la fe de Jesuchrist e·s feren chrestians e honraren10 molt la Sglésia de 

Déu. Aquest Phelip fonch11 primer emperador qui rebé la fe de Jesuchrist, lo qual 25 

Orígens,12 axí com se diu, a la fe de Jesucrist lo convertí, jatsia açò que allí sia legit que 

sanct Ponç lo convertí. Era ab en13 Phelip emperador un cavaller qui havia nom Deci e 

era hom molt animós e savi en sos fets.14 E, com [CCVb] en lur temps se revelàs Gàl·lia, 

ell tramés allà en15 Deci per ço que la subjugàs a l’emperi. E, com en16 Deci fonch allà, 

ell féu sàviament ço que li era manat e a la sua voluntat hagué la terra, per què se’n 30 

tornà a Roma e l’emperador l’onrà molt e exí-li a carrera fins a Verona. Mas, com mals 

                                                 
a Data de celebració: 10 d’agost. Sant Llorenç (225-258) fou un dels set diaques de Roma, encarregat pel 
papa Sixt II d’administrar els béns de l’Església. Es representa com un jove revestit de diaca, amb la palma 
del martiri i amb una graella, atribut del seu martiri. 
b Deci, emperador romà del 249 al 251. Per a tots els màrtirs morts sota la persecució d’aquest emperador, 
la LA dóna la datació de 253. 
c Es refereix a sant Màxim de Torí (segle V). 
d Sixt II, papa del 257 al 258. 
e Filip l’Àrab, emperador romà del 244 al 249. 

L 
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hòmens reben honor, se ensuperbexen e·n17 Deci, inflat per supèrbia, desijà de haver 

l’emperi e tractà la mort de son senyor. E, com l’emperador jagués dins son papalló, 

en18 Deci entrà dins e matà l’emperador, qui dormia. E la gent de l’exèrcit qui era 

venguda ab l’emperador, per prechs e per dons, ell los convertí a si e·ls portà en la 35 

ciutat de Règia.a E, com açò oí dir en Phelip, fill de l’emperador, fonch fort spantat e tot 

lo tresor seu e de son pare ell comanà a sanct Sixto e a sanct Lorenç19 e dix-los: «Si en20 

Deci matava a mi, donau lo tresor als pobres e a les sglésies». E, aprés açò, en Phelip 

fugí e s’amagà, que no·l pogué trobar en21 Deci. E lo senador de Romab exí a carrera a 

Deci e·l confirmà per emperador. E, per ço que no·s pensassen que a tració hagués mort 40 

son senyor, mas, per ço com era chrestià, l’avia mort, per què ell començà a perseguir 

los chrestians cruelment e manà que·ls matassen tots sens merçè. En aquella 

persecució, foren molts millers de màrtyrs coronats, entre los quals fonch coronat en 

Phelip, fill de l’emperador. 

Aprés açò, en22 Deci féu fer inquisició del tresor de son senyor e fonch-li liurat 45 

sanct Sixto axí com hom qui colia Jesuchrist e tenia los tresors de l’emperador. E en23 

Deci féu-lo turmentar e metre en lo carçre per ço que negàs Jesuchrist e que mostràs lo 

tresor, mas sanct Lorenç lo seguia dient: «On vas, pare, sens24 ton fill? On vas, prever 

sanct,25 sens diaca? Tu may sens ministre havias26 [CCVc] acostumat de offerir sacrifici. 

Quina27 cosa, donchs, ha desplagut en mi a la tua paternitat? Has trobat que yo visqués 50 

inonestament. Experimenta,28c donchs, si has elegit bon ministre, al qual has comanada 

la dispensació de la sanch de nostre Senyor». Al qual sanct Sixto dix: «May no·t 

desempararé yo, fill, mas majors coses te són degudes de sofferir per Jhesuchrist e nós, 

qui som vells, devem sostenir pus leugeres coses29 per ell. E sàpies que, aprés tres dies, 

me seguiràs, yo, qui30 só prevere, e tu, qui es diaca». E donà-li los tresors e que·ls donàs 55 

a pobres e a les sglésies, per què sanct Lorenç diligentment sercà los faels chrestians e 

donà’ls dels tresors a cascú segons que mester los era.d 

E vench a la casa de una vídua en què havia molts crestians amagats, la qual 

havia haguda longament gran dolor al cap. E sanct Lorenç posà-li les sues mans al cap 

e, tantost, fonch31 guarida e, als pobres, los peus lavant, donà la sua almoyna. En 60 

aquella mateixa nit, sanct Lorenç vench en casa de un chrestià e trobà-y un hom cech e 

reté-li la vista ab lo senyal de la creu. 

E, com sanct Sixto no volgués consentir a Deci ne volgués sacrificar, ell lo manà 

portar là on devia ésser degollat e sanct Lorenç lo seguia dient: «No·m vulles 

desemparar, sanct pare. Sàpies que yo he distribuÿts los teus tresors que·m liurist». E, 65 

quant los cavallers li oïren nomenar los tresors, prengueren-lo e liuraren-lo a 

Parthemi,32 qui era tribú, lo qual lo presentà a Deci emperador, qui li dix: «On són los 

                                                 
a Traducció deficient, ja que converteix un adjectiu en un topònim: «urbem regiam» (LA 113, 28). 
b Traducció deficient: es refereix al Senat («senatus», LA 113, 33). 
c ‘Prova’. 
d Vid. l’episodi al capítol CXII, 10-14. 
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tresors de la Sglésia que has amagats?». E, com ell no respongués, liurà’l a Valerià, que 

li fes mostrar los tresors e que·l fes sacrificar. Enaprés, aquell lo liurà a un cavaller per 

nom Ypòlit, lo qual lo enclogué en un carçre ab molts d’altres. 70 

E, en aquell car[CCVd]çre, era un hom gentil per nom Lucil·lo qui havia perduda 

la vista e plorava;33 e sanct34 Lorenç promés-li que li retria la vista si crehia en Jesuchrist 

e·s batejava. E aquell, ab gran instància, demanà que volia ésser batejat, per què sanct 

Lorenç prengué aygua a ell dient: «Totes coses se leven en confessió». E, com ell lo 

certificàs dels articles de la fe e ell los cregués, ell li lançà aygua sobre lo cap e·l batejà 75 

en nom de Jesucrist e, encontinent, cobrà la vista aquell qui cech era. Per què li 

vengueren molts hòmens cechs, als quals reté lo veure. E, açò veent Ypòlit, dix a ell: 

«Mostra’m los tresors». E sanct Lorenç dix-li: «O, Ypòlit, si tu creus en Jhesuchrist, yo·t 

mostraré los tresors e promet-te que hauràs vida perdurable!». Al qual dix Ypòlit: «Si 

tu fas ço que dius, yo faré ço que tu vols». Per què Ypòlit cregué en aquella hora en 80 

Jesuchrist e·s batejà ab la sua companyia. E, quant fonch batejat, dix ell: «Yo viu les 

ànimes dels justs, qui s’alegraven». 

Aprés açò, en35 Valerià manà a Ypòlit que li portàs sanct Lorenç e sanct Lorenç 

dix: «Anem-hi abdós per ço com a mi e a tu se apparella la glòria». Per què vengueren 

davant lo pretor e fonch altra vegada demanat sanct Lorenç del tresor. E sanct Lorenç 85 

demanà tres dies de acort, los quals per en36 Valerià li foren donats sots custòdia de 

n’Ypòlit. En37 aquests tres dies, sanct Lorenç aplegà tots los pobres contrets e cechs e 

portà’ls al palau d’en Salusti, davant l’emperador dient: «Vet que aquests són los 

tresors perdurables que jamés se aminven, abans crexen. E, com són en tots scampats, 

ell se troben en tots aquests: les mans de aquests han portats los tresors en los cels». E 90 

en38 Valerià li dix: «E què varieges? Sacrifica als déus e deposa les tues arts». Al qual 

sanct Lorenç dix: «E qual [CCVIa] Déu deu ésser adorat, aquell qui ha fet cel e terra o 

aquell qui és fet per mans de hòmens?». E, de açò, en39 Deci fonch irat e féu-lo batre ab 

vergues spinoses e greument turmentar. E dix sanct40 Lorenç a l’emperador: «O, malvat 

hom, sàpies que gran temps he desijat ço que tu fas!». E, lavors, en41 Deci lo féu batre 95 

ab fusts e li féu posar launes de ferre en los costats, per què dix sanct Lorenç: «Senyor 

Jesuchrist, mercé hajes del teu servent, qui no t’ha negat, abans ha demanat de tu e t’à 

manifestat». E en42 Deci li dix: «Tu scarneixs per la tua art los turments, mas no poràs a 

mi scarnir. E jur-te per los déus que, si no·ls sacrifiques, yo·t faré punir ab diversos 

turments». E, lavors, ell lo féu batre ab correges emplomades greument, mas sanct 100 

Lorenç adorà dient: «Senyor meu Jesuchrist, prin43 lo meu spirit». E, lavors, en 

presència d’en44 Deci, ell oí una veu del cel dient: «Encara deus tu sofferir grans 

treballs». Per què en45 Deci, irat, dix: «O, barons romans! Haveu oïts los dimonis qui 

han consellat en aquest encantador qui no col los déus ne turments no tem ne ha paor 

dels prínceps irats?». E, aprés, ell lo féu batre ab vergues spinoses e, quasi sotsrient, 105 

sanct Lorenç féu gràcies a Déu e pregà per aquells qui prop li staven. 
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En aquella hora, un cavaller qui havia nom Romà se convertí a Déu e dix a sanct 

Lorenç: «Yo veig davant tu un bell jove star qui exuga les tues naffres ab un lansol,46 

per què yo·t conjur, per Déu, que no·m desempàs47 e bateja’m prest». E, aprés, en48 Deci 

dix a Valerià: «Yo·m cuyt que nosaltres som vençuts per encantament». E manà’l metre 110 

en lo carçre ab Ypòlit. E en Romà vengué ab un cadaf49 d’aygua e pres baptisme e, 

quant en50 Deci ho sabé, ell féu batre en Romà ab fusts, mas, com ell digués que era 

chrestià, per ma[CCVIb]nament d’en51 Deci fonch degollat. 

E, aquella nit, sanct Lorenç fonch portat a Deci. E, com sanct Ypòlit ploràs e 

cridàs que volia ésser chrestià, <e> sanct Lorenç li dix: «Tu hajes Jesuchrist en ton cor e, 115 

com yo·t cridaré, tu ojes-me e vine». Enaprés, en52 Deci li dix que sacrificàs als déus o 

que seria en aquella nit scapsat, al qual sanct Lorenç respòs: «La mia nit no ha scuredat, 

mas totes coses, ab lum, hi són clares». Aprés, en53 Deci féu posar en un lit de ferre 

sanct54 Lorenç e féu metre foch davall,55 per què dix sanct56 Lorenç a Valerià: «Sàpies, 

mesquí, que lo teu foch dóna a mi refredament, mas a tu dóna perdurable turment per 120 

ço com Déu sap que yo, accusat, no·l negue e, quant fuy demanat de Jhesuchrist, yo·l 

confessí e ara só torrat e fas gràcies a ell». E dix a Deci ab alegra cara: «Vet, mesquí, que 

yo só torrat e cuyt de aquesta part, giram a l’altra e menja». E, gràcies faent,57 dix: 

«Gràcies fas a tu, Senyor, per ço com yo he mèrit58 que sia entrat dins les tues portes». 

E, axí, ell tramés l’espirit a Déu. E, confús, en Deci e en Valerià59 anaren al palau d’en60 125 

Tyberi e lo cors de sanct61 Lorenç romàs sobre lo foch, lo qual se’n portà Ypòlit ab en62 

Justí prevere e·l soterraren honradament en lo camp Verner,a per què los chrestians 

dejunaren tres dies e tres nits vel·laren plorant. 

Recompta sanct63 Gregori en lo libre qui és dit Dialogorum que na64 Sabina fonch 

una monja qui hac65 continència de la sua carn, mas molt peccava en la lengua. Mas, 130 

com aquesta fos soterrada en la sglésia de Sanct66 Lorenç, davant l’altar de Sanct67 

Martí, fonch per dimonis ferida, axí que stava la una part sencera e l’altra part 

cremada, e l’endemà la véu hom cremar. 

Recompta sanct Gregori de Tos68 que, axí com un prevere reparava la sglésia de 

Sanct69 [CCVIc] Lorenç e havia-y una biga qui era curta, <e> pregà sanct70 Lorenç que ell, 135 

qui ajudava als pobres, que ajudàs als preveres, ço és, a la sua pobresa.71 E, tantost, véu 

que la biga fonch bastant, tant que se n’hagué acurçar, ab la qual guarí moltes 

enfermetats. 

Fonch un prevere qui havia nom Sanctulus72 e logà molts maestres73 per reparar 

una sglésia de Sanct74 Lorenç que havien destrohida los lombarts. E fonch un dia que 140 

no havia què·ls donàs a menjar e féu oració a Déu que als maestres75 donàs a menjar, e, 

aprés, guardà e véu en lo forn un pa molt bell. Mas, com li paregués que no bastàs per 

                                                 
a Agro Verano. Es tracta de la catacumba Ciríaca, als afores de l’antiga Roma, situada al costat de la via 
Tiburtina, que comunicava la ciutat amb Tívoli. 
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a tres persones a un dinar, sanct76 Lorenç, qui no volia que los seus maestres77 

defallissen, féu multiplicar lo pa entant que X dies bastà als maestres.78 

En la sglésia de Sanct79 Lorenç, a Milà, havia un càlzer de crestall. En un dia de 145 

festa, un prevere o diaca, portant-lo a l’altar, caygué e trencàs en moltes parts, mas lo 

diaca plegà tots los troços e posà’ls sobre l’altar de Sanct Lorenç, que·l tornàs sencer, e, 

encontinent, lo càlzer tornà sencer. 

Lig-se en lo libre dels Miracles de la Verge Maria que, a Roma, havia un jutge per 

nom Steve e prenia volenters serveys e donava molts mals juýs. E levà tres cases a la 150 

sglésia de Sanct80 Lorenç e un ort a Sancta81 Agnés e açò ell possehia en menyspreu de 

la Sglésia. E esdevench-se que morí e vingué82 davant lo juý de Déu e, quant lo véu 

sanct83 Lorenç, a ell anà ab gran indignació e tres vegades li strengué lo bras durament, 

del que fonch molt congoxat. E sancta Agnés, ab d’altres vèrgens, vench a ell e 

guardà’l, mas, aprés, li girà la sua cara, que no·l volgué guardar. Aprés, nostre Senyor, 155 

qui era jutge, sentència donant sobre ell, dix: «Per ço com tu volguist les coses qui no 

eren tues e pringuist84 serveys e venies veritat per diners, man que si[CCVId]es liurat en 

lo loch de Judes traÿdor». Mas sanct Projecto, lo qual havia molt amat en sa85 vida,a anà 

a sanct86 Lorenç e a santa Agnés e pregà’ls que li perdonassen. E, pregan la Verge 

Maria, e aquells e la Verge, tots ensemps, pregant per ell, fonc-li atorgat que la sua 160 

ànima tornàs en lo cors e que fes en lo món penitència per XXX dies. E rebé per 

manament de la Verge sancta87 Maria que digués cascun jorn de la sua vida lo88 psalm89 

«Benaventurats són los no tocats en la via», etc.b E, com lo jutge tornàs viu, ell tenia lo 

bras blau e cremat, axí com si u hagués pres en sa vida, lo qual senyal hi tingué tant 

com visqué. E reté tot quant havia levat e féu penitència e, al XXX dia, ell se n’anà ab 165 

Déu. 

Lig-se en la Vida de sanct90 Henrich, emperador de Roma,c que, dementre ell e na 

Cunnegunda, sa muller, stiguessen tostemps vèrgens, una vegada, lo diable procurant, 

lo emperador fonch gelós de sa muller, que la tenia en sospita de un cavaller, per què 

ell la féu metre sobre graelles de ferre calents. E, quant ella pujà damunt, dix: «Senyor, 170 

tu m’ajuda axí com tu91 saps que yo só verge de Henrich e de tot hom». E Enrich, per 

gran vergonya que n’hagué, donà-li un gran buffet en la galta92 e, axí, ella oí una veu 

qui li dix: «La Verge Maria te ajudarà». Per què anà sobre lo foc sens tot mal. Com 

Cèsar, l’emperador,d morís, gran multitut de dimonis passaven davant la sel·la de un 

hermità, qui·ls véu per una finestra, e demanà al darrer on anaven. E lo dimoni dix: 175 

«Nosaltres som qui93 anam a l’emperador, qui·s deu morir, per veure si trobarem en ell 

res qui sia nostre». E l’ermità lo conjurà que tornàs a ell. E, com lo dimoni fos tornat a 

ell, dix-li que no y havien res fet,94 car, mentre que los béns e los mals d’ell eren posats 

                                                 
a El subjecte és el jutge. 
b Sal 119, 1. 
c Enric II el Sant, emperador romanogermànic del 1014 al 1024, canonitzat el 1146. 
d Es refereix al mateix emperador, però amb l’apel·latiu tradicional de Cèsar. 
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en la balança, lo cremat95 [CCVIIa] en Lorenç portà una olla de or de gran pes: «E, axí 

com nos pensàvem que los mals pesassen96 més, ell la posà en la balança, per què pesà 180 

més que l’altra part de la olla de or». Lo diable appellà olla lo càlzer que l’emperador 

havia comprat97 a la sglésia de Sanct98 Lorenç. E, axí, fonch trobat com ell dehia en la 

sglésia de Sanct99 Lorenç e aquel dia morí l’emperador.a 

Recompta sanct100 Gregori en lo Registre que, axí com lo seu predecessorb era 

malalt e desijàs, per la salut, de anar al sepulcre de sanct101 Lorenç e no·s sabia on lo 185 

trobàs, per què ell demanà lo seu sepulcre e, encontinent, l’obrí e véu102 aquí lo seu cors 

e, per lo semblant, lo veren altres frares. E, per juý de Déu, tots quants lo103 veren 

moriren dins X104 dies.  

És notadora cosa que la passió de sanct105 Lorenç és més excel·lent que de tots los 

altres màrtyrs en quatre coses, segons que és trobat per lo dit de sanct Maximí e de 190 

sanct Agustí:106 la primera cosa és la crueltat de la sua passió; la segona, en lo effecte de 

la utilitat; la terça fonch107 en la sua fermetat e fortalesa; la quarta fonch en la 

maravellosa batalla e·n la manera de la victòria. 

Primerament, donchs, fonch108 excel·lent de la sua pena cruel, axí com diu sanct109 

Maximí bisbe e segons que és trobat en alguns libres de sanct110 Ambròs, car no morí 195 

sanct111 Lorenç per poca ne per simple passió. Car aquell qui mor spantat per coltell 

mor breument e aquell qui és mes en fornal de foch és desliurat prest, mas ell fonch 

turmentat ab moltes e diverses penes, car a ell no fallí mort per turment, mas turment li 

fallí112 en la fi. Havem nosaltres legitc quals sancts113 havien damnatge en les flames del 

foch per lo bolliment com calcigaven los fochs e sanct114 Lorenç, per aquesta raó, 200 

[CCVIIb] no deu haver menor glòria en esguard dels altres, per ço com si aquells qui 

anaren per flames de foch e aquest morí en lo foch; e aquells posaven e anaven per los 

fochs ab lurs peus e aquest hi posà los seus costats; e aquells pregaven Déu de peus en 

lurs penes, mas aquest, posat tot son cors en penes, pregava Déu. És notadora cosa que 

sanct115 Lorenç tench la primera batalla, aprés sanct116 Steve, entre tots los altres 205 

màrtyrs,d no gens per ço que ell haja major pena sostanguda117 que los altres màrtyrs, 

com sia legit que molts ne sofferiren aytant118 gran pena o major, mas açò·s diu per VI 

raons ensemps corrents. La primera raó és per lo loch de la passió, ço és, a Roma, qui és 

cap del món e aquí és la sella apostolical. La segona raó fonch per l’offici de prehicació, 

lo qual ell119 complí diligentment. La terça fonch car ell donà loablament los tresors e 210 

                                                 
a No té massa sentit aquesta oració perquè falta una part: «cui propter magnitudinem due aures inerant. 
Repertumque est et imperatorem tunc obiisse et unam aurem calicis fractam esse» (LA 113, 194-196). És a 
dir: el calze, de tan gran com era, tenia dues anses i, el dia que morí l’emperador, se’n trencà una. 
b Es refereix a Pelagi II, papa del 579 al 590. 
c Vid. Dn 3, 8-97. Fa referència al càstig que Nabucodonosor infligí a Xadrac, Meixac i Abed-Negó, jueus i 
càrrecs administratius de Babilònia, que es negaren a adorar l’ídol d’or. El rei els féu posar en una fornal 
encesa i els tres caminaren per sobre sense cremar-se. 
d ‘Després de sant Esteve, el primer màrtir, sant Llorenç té la primacia entre tots els màrtirs’ («Et 
notandum quod beatus Laurentius post beatum Stephanum inter ceteros martyres primatum tenere 
dicitur», LA 113, 208) 
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sàviament als pobres. Aquestes tres raons posa maestre Guillem Altisiodorens.a La 

IIII120 raó fonch per lo seu martyri autèntich e aprovat, car, com se lig que alguns altres 

hajen sofferits majors turments, no és tengut per ver, abans hi dupta hom moltes 

vegades, mas aquesta passió és molt solenne en la Sglésia e aprovada per molts 

sancts121 en lurs sermons, e aproven e confermen la sua passió. La V122 raó fonch per la 215 

dignitat del seu grau per ço com ell fonch ardiaca de la sella apostolical, aprés lo qual 

no y hagué ardiaca en Roma. La VI123 raó fonch per la crueltat dels turments com fonch 

cuyt sobre una graella de ferre. 

En la segona manera fonch molt excel·lent la sua passió en acabament e en profit 

de la124 crueltat de la pena, car ell fonch sobirà en glorificació e molt honrat fonch125 per 220 

fama e [CCVIIc] per opinió e loable per devoció e, per semblança, noble. Primerament, 

fonch sobirà en glorificació, on diu sanct Agustí:126 «O, perseguidor! Tu fuist cruel 

contra lo màrtyr e donist-li palma quant li donist pena, car ell hagué glòria per los teus 

turments». E diu sanct Maximí e sanct Ambròs:127 «Jatsia que los seus membres fossen 

desnuats per lo foch, no foren solts per fortalesa de la fe, car ell sostengué damnatge 225 

del cors, mas ell guanyà guany de salut». E diu sanct Agustí:128 «Lo seu cors no fonch129 

apartat de la fe de Jesuchrist per los turments, abans ne fonch coronat en glòria». En la 

segona manera, lo féu en fama més honrador. Diu sant Maximí que sanct130 Lorenç pot 

hom acomparar a gra de mostalla qui és picat per diversos turments, donchs morí 

sanct131 Lorenç e fonch picat e, per gràcia del seu martyri, fonch132 sentida la sua odor e 230 

aquell qui d’abans era constituït en cors humil fonch ençés e conegut e sentit per totes 

les sglésies, car la odor de la sua noblesa s’escampà per tot lo món. Aquest sanct és axí 

plasent a Déu, que·l naximent de sanct133 Lorenç devem a nosaltres molt honrar, en lo 

qual dia resplandeix tota la Sglésia del món per la sua fama. E fonch134 ell tan clar per la 

sua glòria del seu martyri que, per la sua passió, il·luminà tot lo món. En la terça 235 

manera, fonch ell loable per devoció, mas, perquè sia axí loable,135 sanct Agustí136 ho 

ensenya per tres raons, dient: «Lo benaventurat sanct137 Lorenç devem nosaltres rebre 

ab tota devoció: primerament, car ell liurà la sua sanch preciosa per lo Senyor; e, aprés, 

com li donà gran honor quant li ensenyà quina deu ésser la fe del chrestià, de la 

companyia del qual los altres màrtyrs han merescut ésser; per138 la terça raó, lo devem 240 

loar e rebre per ço com [CCVIId] ell fonch139 de tant sancta140 conversació que ell trobà la 

corona del martyri en temps de pau». En la quarta manera, lo féu noble per semblança, 

on diu sanct Agustí:141 «Açò fonch142 la corona de la sua passió,143 per la qual lo sanct144 

hom convidà los altres que·l seguissen». En tres coses se mostrà loable. Primerament, 

en ço que sofferí fortment los turments, on diu sanct Agustí145 que no poch ensenyar 245 

millor forma a ensenyament del poble de Déu, ço fonch prehicació e martyri,b car més 

forts són exemples que paraules e major cosa és ensenyar per obra que per veu. En lo 

                                                 
a Guillem d’Auxerre (ca. 1150-1231), mestre de teologia a la universitat de París. 
b ‘Sant Agustí diu que no hi ha millor cosa per a l’ensenyament del poble, entre la predicació i el martiri, 
que l’exemple del martiri’. 



 638

qual excel·lent linatge de doctrina ensenyà lo benaventurat màrtyr sanct146 Lorenç 

quant era molt resplandent per dignitat, tant que·ls seus perseguidors ho pogueren 

sentir, per lo qual aquella maravellosa fortalesa de l’ànima,147 no tan solament ho 250 

cregués, mas encara per exemples de la sua gran fortalesa confortats los amichs de la 

fe. Per la segona raó, lo devem nosaltres loar e rebre per gran fervor de la fe, segons 

que sanct Maximí diu: «Dementre que ell vencia ab les flames lo seu perseguidor, 

mostrà a nosaltres que, per foch de la fe, vençam los cremaments de infern e que, per 

amor de Jesuchrist, no temam lo dia del juý». Per la terça raó, lo devem loar e rebre per 255 

ardent amor per ço com ell il·luminà lo món planament, car sanct148 Lorenç, per aquel 

lum per lo qual ell és ençés e per les flames que ell sostengué, scalfà tots los coratges 

dels chrestians. De aquestes tres raons diu sanct149 Maximí: «Per exemple de sanct150 

Lorenç som tots151 nosaltres convidats a martyri e som ençesos en la fe e scalfats a 

devoció». 260 

En la terça manera, fonch molt excel·lent per la sua fortalesa e fermetat. De la 

fortalesa diu [CCVIIIa] axí sanct Agustí:152 «Sanct Lorenç stigué en Jesuchrist fins a les 

temptacions e fins a la demanda del seu perseguidor e fins a les sues menaçes cruels e 

fins a la mort, a la qual longa mort, per ço com havia ben menjat e begut dels menjars 

dels turments, no sentí los turments, per què succeí en lo regne». Fonch ell tant ferm 265 

que, no tan solament per los turments morí, mas per los turments fonch ell més perfet 

en la fe e en temor e més fervent en amor e més alegre en ardor. Del primer article diu 

axí: «Fonch153 ell stés sobre les flames del foch e los seus costats hi foren moltes vegades 

girats, mas, aytant154 com més sofferia de pena, aytant155 més temia Jesuchrist». Quant 

al segon article, diu axí sanct156 Maximí: «Lo gra de la mostalla, com hom lo pica, 270 

s’ençén en força, axí sanct157 Lorenç, com sofferia passió, ell era més inflamat en la amor 

de Déu. És novella manera que ell sia més perfet per los turments e que los greus 

turments hajen fet a ell més devot a Déu». Quant al terç article, diu axí: «Lo cor d’ell 

s’escalfa en la fe de Jesucrist per gran coratge, axí que, menyspreats los turments del 

seu cors, més leugerament los sofferí». 275 

En la quarta manera, fonch molt excel·lent e maravellosa per la sua batalla en la 

manera de la sua victòria, car sanct158 Lorenç, segons que diu sanct Maximí e sanct 

Agustí,159 hagué V fochs defora, los quals tots sobrà fortment e·ls matà: lo primer fonch 

foch de infern; lo segon, foch material; lo terç, carnal desig; lo quart, ardor de avarícia; 

lo V,160 furor de follia. De l’apagament del primer foch de infern, diu axí sanct161 280 

Maximí: «May no pogué matar lo foch qui durà per162 un moment cremant lo seu cors, 

la fe del qual matà lo per[CCVIIIb]durable foch de infern, car ell passà per foch qui li 

durà per un moment e scapà del foch de infern perdurable». De l’apagament del segon 

foch material, diu axí sanct163 Maximí: «Ell treballava per corporal cremament, mas la 

divinal ardor matà la material ardor. E, jatsia açò que lo rey malvat li fes fer gran foch, 285 

sanct164 Lorenç lo apagava e no·l sentia per la calor de la sua fe». E diu sanct Agustí:165 

«La caritat de Jesuchrist no pogué ésser vençuda per foch, car més flach era lo foch que 
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defora cremava que aquell que dins lo encenia». De l’apagament del terçer foch de 

carnal desig, diu axí sanct166 Maximí: «Veus que sanct167 Lorenç passà lo foch, per lo 

qual no fonch cremat, abans, il·luminat, resplandí;168 e ardia per ço que no cremàs e, 290 

perquè no fos cremat, ell fonch torrat». De l’apagament del quart foch de avarícia, ço 

és, en qual manera la avarícia de aquells qui desijaven los tresors e·ls perseguien és 

enganada, diu axí sanct Agustí:169 «Armat és per doble ligadura home desijós de haver 

e enemich de fe, car, per avarícia, roba l’or e, per impietat, pert Christ.170 E, axí, res no 

guanyes ne res no profites, humana crueltat, e, axí, és sostreta als teus turments la 295 

matèria mortal e sant Lorenç, qui se n’és anat al cel, e tu defalls en les tues flames». De 

l’apagament del V171 foch de furor de follia, ço és, en qual manera la furor dels 

perseguidors és trocejada e a no-res tornada, diu axí sanct172 Maximí: «Los ministres 

foren sobrats per les flames e tot cremament de furor humana restreny en la oradura 

del173 món. E, fins ací, ha profitat lo poder del diable, entant que·l baró fael és pujat al 300 

Senyor seu gloriós e la crueltat dels perseguidors és confusa e turmentada ab los 

[CVIIIc] lurs fochs». E que la furor dels perseguidors sia foch axí és demostrat com diu: 

«La furor del gentil encesa apparellà la graella cremant per ço174 que, ab sos mals fochs, 

fes rajar flames».  

No175 és maravella si aquests V fochs foren sobre sanct Lorenç, car, segons que 305 

diu sanct176 Maximí, sanct Lorenç hagué III fochs en lo cor per los quals matava tot foch 

defora e, ab refredament, l’amansava e lo major cremament de la major ardor ell sobrà: 

lo primer refredament fonch177 lo desig de la celestial glòria; lo segon fonch pensament 

de la divinal ley; lo terç178 fonch puritat de consciència. Per aquests tres refredaments 

matà tot foch179 defora e·l reté fret. Del primer refredament, lo qual és desig de la 310 

celestial glòria, diu axí sanct180 Maximí: «No poch sanct181 Lorenç sentir en les sues 

entramenes lo foch dels turments per ço com ell possehia en los seus sentiments lo 

refredament de paradís». E diu: «Davant los peus de l’home malvat, jau la carn torrada, 

lo cors de l’ànima no soffer negun turment en terra, lo coratge del qual stà182 en los 

cels». Del segon refredament, lo qual és pensament de la ley divinal, axí sanct Maximí 315 

diu:183 «Dementre que ell184 pensava los manaments de Christ,185 tot quant sofferia li era 

fret». Del terç refredament, lo qual és186 puritat de consciència, diu axí sanct Maximí: 

«Qui crema per foch en totes les entramenes? Lo fortíssim187 màrtyr. E és cremat, mas 

ell, tractant lo regiment del cel, vençedor de consciència, se alegra».  

Sant Lorenç hagué dins les entramenes III188 fochs, segons que sanct189 Maximí 320 

recompta, que ab aquells apagà tots los fochs defora: lo primer fonch granesa de fe; lo 

segon fonch amor ardent; lo terç fonch ve[CCVIIId]ra conexença, la qual lo féu rajar axí 

com a foch. Del primer foch, diu axí sanct190 Maximí que, en tant com ell fonch en fe, 

refredà la flama del seu turment, on se lig en l’Evangeli: «Yo venguí metre foch en 

terra», etc.a E, per amor de açò, sanct191 Lorenç, scalfat de la amor de Déu, no sentí lo 325 

cremament de les flames. Del segon foch, diu axí sanct192 Maximí: «Ardia dedins lo 
                                                 
a Lc 12, 49. 
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màrtyr sanct Lorenç e defora per lo cremament del cruel jutge, mas major era de dedins 

lo foch de Jesuchrist qui·l torrava». Del terçer foch, diu sanct Maximí: «La cruel flama 

del perseguidor no pogué sobrar lo molt fort màrtyr, car ell ardia en la sua pensa pus 

fortment per los raigs de veritat».  330 

Sant Lorenç hagué entre los altres màrtyrs III193 privilegis quant al seu offici. Lo 

primer, que té vigília, car tan solament entre los194 altres màrtyrs ell ha vigília. Mas les 

vigílies dels sancts195 són mudades en dejunis per alguns desordenaments: era costuma 

en temps passat, segons que diu en196 Johan Beleth, que en les festes dels sancts197 

vel·laven los hòmens ab ses mullers e ab lurs fills ab lums per les sglésies, mas, perquè 335 

s’i fahien molts adulteris, axí fonch ordenat que les vigílies fossen mudades en dejunis. 

Mas, aprés, lur nom antich és retengut per ço com encara les appella hom vigílies e no 

dejunis. Lo segon privilegi fonch en les octaves, car ell ab sanct198 Steve han octaves 

entre los màrtyrs, axí com sanct199 Martí entre los confessors. Lo terç privilegi és en lo 

retornament de les antíphones, car ell e sanct200 Pau han aytal201 privilegi, mas sanct 340 

Pau lo ha per excel·lència de prehicació e aquest202 lo ha per excel·lència de passió que 

sofferí. [CCIXa] 

                                                 
1 DE LA ENTERPRETACIÓ: La interpretació I2 
2 en: om. I2 
3 sanct: sant I2 
4 SANCT: sant I2 
5 diacha: diacho I1 

6 sanct: sant I2 

7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 en: om. I2 
10 honraren: honoraren I2 
11 fonch: fonc I2 
12 Orígens: origenes I2 
13 en: om. I2 

14 en sos fets: om. I2 
15 en: om. I2 
16 en: om. I2 
17 e·n: om. I2 
18 en: om. I2 
19 Sanct Sixto e sanct Lorenç: sant sixto e sant lorenç I2 
20 en: om. I2 
21 en: om. I2 
22 en: om. I2 

23 en: om. I2 
24 pare, sens: pare sant / al marge, afegit a mà: sens I2  
25 sanct: sant I2 
26 havias: hauies I2 
27 Quina: Qina I1 

28 Experimenta: E experimenta I2 
29 coses: cosess I1 

30 qui: que qui I1 

31 fonch: fonc I2 
32 Parthemi: perthemi I2 (hem desenvolupat l’abreviatura de per que apareix en I1 per par seguint la font: 
Partemio LA 113, 57) 
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33 e plorava: plorant I2 
34 sanct: sant I2 
35 en: om. I2 
36 en: om. I2 
37 En: E I2 
38 en: om. I2 
39 en: om. I2 
40 sanct: sant I2 
41 en: om. I2 
42 en: om. I2 
43 prin: pren I2 
44 d’en: de I2 
45 en: om. I2 
46 lansol: lanso:l I1 

47 desempàs: desempar[e]s I2 
48 en: om. I2 
49 cadaf: pichell I2 
50 en: om. I2 
51 d’en: de I2 
52 en: om. I2 
53 en: om. I2 
54 sanct: sant I2 
55 foch davall: dauall foch I2 
56 sanct: sant I2 
57 faent: fent I2 
58 mèrit: merescut I2 
59 en Deci e en Valerià: deci e valeria I2 
60 d’en: de I2 
61 sanct: sant I2 
62 en: om. I2 
63 sanct: sant I2 

64 na: en I1 om. I2 
65 qui hac: que hague I2 
66 Sanct: sant I2 
67 Sanct: sant I2 
68 sanct Gregori de Tos: sant gregori de tors I2 
69 Sanct: benauenturat sant I2 
70 sanct: sant I2 
71 pobresa: pobrea I2 
72 Sanctulus: santulus I2 
73 maestres: mestres I2 
74 Sanct: sant I2 
75 maestres: mestres I2 
76 sanct: sant I2 
77 maestres: mestres I2 
78 X dies bastà als maestres: basta ·x· dies als mestres I2 
79 Sanct: sant I2 
80 Sanct: sant I2 
81 Sancta: santa I2 
82 vingué: vengue I2 
83 sanct: sant I2 
84 pringuist: prenguist I2 
85 sa: la seua I2 
86 sanct: sant I2 
87 sancta: santa I2 
88 de la sua vida lo: aquell I2 
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89 psalm: phalm I1 

90 sanct: sant I2 
91 tu: om. I2 
92 galta: cara I2 
93 som qui: om. I2 
94 fet: fer I1 

95 cremat: cremat cremat I1 (es repeteix la paraula una vegada en cada foli) 
96 pesassen: pesassem I1 

97 comprat: donat I2 
98 Sanct: sant I2 
99 Sanct: sant I2 
100 sanct: sant I2 
101 sanct: sant I2 
102 véu: troba I2 
103 lo: ho I2 
104 X: deu I2 
105 sanct: sant I2 
106 sanct Maximí e de sanct Agustí: sant maximi e sant augusti I2 
107 fonch: om. I2 
108 fonch: fonc I2 
109 sanct: sant I2 
110 sanct: sant I2 
111 sanct: sant I2 
112 fallí: fallia I2 
113 sancts: sants I2 
114 sanct: sant I2 
115 sanct: sant I2 
116 sanct: sant I2 
117 sostanguda: sostenguda I2 
118 aytant: tant I2 
119 ell: om. I2 
120 IIII: quarta I2 

121 sancts: sants I2 
122 V: quinta I2 
123 VI: sisena I2 
124 profit de la: om. I2 
125 fonch: fonc I2 
126 sanct Agustí: sant augusti I2 
127 sanct Maximí e sanct Ambròs: sant maximi e sant ambros I2 
128 sanct Agustí: sant augusti I2 
129 fonch: fon I2 
130 sanct: sant I2 
131 sanct: sant I2 
132 fonch: fonc I2 
133 sanct: sant I2 
134 fonch: fonc I2 
135 loable: loador I2 
136 sanct Agustí: sant augusti I2 
137 sanct: sant I2 
138 per: e per I2 
139 fonch: fonc I2 
140 sancta: santa I2 
141 sanct Agustí: sant augusti I2 
142 fonch: fonc I2 
143 la sua passió: del seu martyri I2 
144 sanct: sant I2 
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145 Agustí: augusti I2 
146 sanct: sant I2 
147 ànima: amina I1 

148 sanct: sant I2 
149 sanct: sant I2 
150 sanct: sant I2 
151 tots: om. I2 
152 sanct agustí: sant augusti I2 
153 Fonch: Fonc I2 
154 aytant: tant I2 
155 aytant: tant I2 
156 sanct: sant I2 
157 sanct: sant I2 
158 sanct: sant I2 
159 sanct Maximí e sanct Agustí: sant maximi e sant augusti I2 
160 lo V: e lo quint I2 
161 sanct: sant I2 
162 per: om. I2 
163 sanct: sant I2 
164 sanct: sant I2 
165 Agustí: augusti I2 
166 sanct: sant I2 
167 sanct: sant I2 
168 resplandí: resqlandi I1 

169 sanct Agustí: sant augusti I2 
170 Christ: jesu crist I2 
171 V: quint I2 
172 sanct: sant I2 
173 del: de aquest I2 
174 ço: om. I2 
175 No: E no I2 
176 sanct: sant I2 
177 fonch: doncs que hague lo benauenturat martyr sant lorenç fonc I2 
178 lo terç: e lo terç refredament I2 
179 foch: lo foc I2 
180 sanct: sant I2 
181 sanct: sant I2 
182 stà: habita I2 
183 sanct Maximí diu: diu sanct maximi I2 
184 ell: el benauenturat màrtyr sanct lorenç I2 
185 de Christ: del redemptor nostre jesu christ I2 
186 és: es dit de I2 
187 fortíssim: sortíssim I2 (fortissimus martyr LA 113, 291) 
188 III: tres I2 
189 sanct: sant I2 
190 sanct: sant I2 
191 sanct: sant I2 
192 sanct: sant I2 
193 III: tres I2 
194 los: les I1 

195 sancts: sants I2 
196 en: mestre I2 
197 sancts: sants I2 
198 sanct: sant I2 
199 sanct: sant I2 
200 sanct: lo glorios sant I2 



 644

                                                                                                                                               
201 aytal: tal I2 
202 aquest: lo benauenturat sant lorenç I2 
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[CXVI] LA VIDA DE SANCTA1 CLARAa 

ancta Clara fonch2 de la ciutat de Assís, nada de noble linatge: son pare fonch3 

noble cavaller e tot lo seu linatge abundava en cavalleria. E la sua mare havia nom 

Hortulana e infantà planta en l’ort de la Sglésia4 de bons fruyts e, no tan solament 

abundà ella mijançerament en béns com fos maridada e sotsmesa a Ansies, mas encara 5 

amava e servia Déu. E anà en peregrinatge de la5 mar e6 seguia les petjades de 

Jesuchrist e, aprés, com se’n fonch tornada, visità lo loch dels apòstols a Roma. Què us 

diria més? Per lo fruyt és conegut l’arbre e lo fruyt del bon arbre és loat. Aprés, 

s’esdevench que fonch prenys e, com fonch prop de l’infantar e ella pregàs Déu 

devotament davant lo crucifixi que Déu la desliuràs del perill del part, oí una veu qui li 10 

dix: «No hajes paor, dona, car tu, salva, infantaràs una lum qui clarament resplandirà». 

E, axí, infantà una filla e féu-la batejar e mes-li nom Clara, sperant claredat [CCIXb] de la 

lum qui era a ella stada promesa. 

E, com sancta Clara començàs de reluir en bones costumes e en bondat en sa 

infantesa, primerament, per la mare fonch7 instruïda en la fe diligentment e, en lo seu 15 

spirit, se inflamà e·s complí de gràcies volenterosament e donà almoynes als pobres e, 

de la abundància de la sua casa, sadollava la pobresa de molts. E, perquè lo seu sacrifici 

fos plasent a Déu, sostrahia de si los menjars delicats e, per interposats mijançers, 

trametie’ls amagadament a infants pubills. E, axí, la infanta, crexent la misericòrdia per 

compassió de pença, havia merçè dels mesquins. Adorava studiosament e sovint 20 

sentia, poch a poch, de bona odor rebent vida sancta.8 En la oració, dehia lo paternòster 

ab nombre de pedretes com altre senyal no hagués. E començà de menysprear les 

caduques coses9 d’aquest món, car ella, sots les precioses vestidures, portava cilici 

amagadament e, de part defora, floria al món, dins, emperò, era vestida de Jesuchrist. 

Finalment, sos parents volgueren-la noblament maridar, mas ella no y volgué consentir 25 

per res, comanant a nostre Senyor10 la sua virginitat. En tantes virtuts abundà e·s 

manifestà la odor de la sua bondat que començà de ésser loada per los seus vehins e la 

sua bona fama se scampà públicament per tot lo poble. 

Lavors, en aquell temps, ella, oint parlar del benaventurat sanct Francesch, qui, 

lavors, axí com a novell hom renovellava en lo món en carrera de perfectió per novelles 30 

virtuts, encontinent desijà veure a ell inspirada de divinal lum. Aprés, sanct11 

Francesch, oint la fama de la graciosa donzella, desijà-la veure e que la tragués del món 

e que la offerís al servey del seu Senyor Jesu[CCIXc]christ. E ell visità la donzella e ella, 

aprés més sovint, a ell contemperant lo temps a les hores de lurs visitacions per ço que 

negun hom aquell divinal studi no prengués ne empatxàs per neguna mala occasió 35 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Clara en la LA. Data de celebració: 11 d’agost. Santa Clara 
d’Assís (1194-1253) fou la fundadora de les clarisses, l’orde femenina franciscana. Es representa amb 
l’hàbit franciscà, a vegades amb bàcul abacial, encara que el seu atribut característic és la custòdia o la 
creu. 

S 
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ésser mal dit, per què la infanta, ab una companyona familiar e privada sua, exint de 

casa, se n’anava secretament al sanct12 hom, car les sues paraules eren vistes a ella 

inflamades ultra les obres. E lo pare sanct13 Francesch la amonestà a menysprear lo 

món e les coses qui en ell són e li mostrà que la sperança de aquest món era semblança 

enganadora. E li dix que, sobretot, guardàs e observàs virginitat al seu spòs Jesuchrist. 40 

E, com la verge consentís als seus amonestaments, e encesa del foch celestial, axí 

menyspreà la glòria del món, que ja de la alegria mundanal res de voluntat no havia ne 

desijava. E avorrí, axí, los delits de la carn, que en altra cosa no entenia sinó a servir 

Déu e fer a ell temple del seu cors. E, axí, s’encomanà tota al consell de sanct14 

Francesch e, aprés Déu, se sotsmés al seu endreçament, que, d’aquí avant, fonch la sua 45 

ànima obeint als amonestaments del sanct15 hom e pres de Jesuchrist totes aquelles 

coses que ell li promés de paraula. E, d’aquesta hora avant, avorrí tota la honor del 

món e, quasi axí com a fems, menyspreava totes les coses del món per ço que pogués 

guanyar Jesuchrist e que la polç mundanal no la ensutzàs. E lo pare piadós sant 

Francesch, perquè la16 pogués esquivar d’aquestes coses, se cuytà que la tragués 50 

d’aquest món tenebrós. 

E, com un dia sancta17 Clara visitàs lo benaventurat sanct Francesch, ella lo 

pregà18 li mostràs en quina manera areglàs la sua conversació, per què sanct19 

Fran[CCIXd]cesch li manà que en la festa següent vingués pentinada e ornada a la 

victòria del poble e, aprés, en la nit següent, exint fora de la casa, tornàs aquell 55 

mundanal goig en làgremes e en plors de la passió de20 Jesuchrist. E, com fonch en la 

festa del diumenge,a isqué la infanta de casa e resplandí ornada en la companyia de les 

dones entrant en la sglésia ab tots los altres e, stant axí, vengué lo bisbe e meté-li en les 

sues mans un ram de palma. E, la nit següent, apparellà’s de complir lo manament de 

sanct Francesch,21 on, desemparats los seus parents e la ciutat e la sua casa, ella se n’anà 60 

a Sancta Maria de Porciuncla22b e aquí los frares qui en la casa de Déu staven reberen la 

sancta23 verge ab grans lumenàries.24 E aquí mateix, lexades les immundícies de 

Babilònia, liurà al món lo libell de repudi e aquí, per mans dels frares, posà e·s levà los 

seus cabells e tots altres ornaments. E, com davant l’altar de Sancta Maria hagués 

rebudes les presentalles de sancta25 penitència, <e>26 fonch a Déu sposada. Encontinent, 65 

sanct27 Francesch aportà aquella a la sglésia de Sant Pau fins que l’alt Senyor en altra 

manera hagués proveït que fos habitadora en algun special loch, la qual cosa fonch 

sabuda per los parents e, del bon prepòsit de la verge e del sant28 stament, ells dehien 

mal. E vengueren al loch on ella era e amonestaren-la ab paraules simples e suaus e 

que lexàs aquella via; e ella respòs que ja no·s partiria del servey de Déu. E, com molt 70 

se fossen congoxats sobre açò, lexaren-la star. 

                                                 
a Diumenge de Rams. 
b Capella prop d’Assís on sant Francesc establí el primer centre de l’orde franciscà. Hui en dia es troba 
integrada dins de la basílica de Santa Maria dels Àngels, a Assís. 
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E, aprés pochs dies, ella·s mudà a la sglésia de Sanct Àngel de Panso e, com 

sàviament en la pença se reposàs, a la darreria, per consell de sanct Francesch, ella·s 

mudà en la sglésia de Sanct [CCXa] Damià. Aquesta sglésia és aquella, com d’abans 

sanct29 Francesch aquí adoràs, una veu de la creu li dix: «Francesch, ves e repara la mia 75 

casa, la qual, segons que tu veus, és tota destroïda». En aquesta stretura se enclogué 

sancta30 Clara per amor del celestial spòs e féu aquí un monestir on hagué covent de 

vèrgens e començà orde de dones pobres. E, en aquest stret, conversà la sancta31 verge 

quaranta-dos32 anys e aquí, ella gloriosament conversant, vengueren per la sua 

conversació moltes ànimes a Jesuchrist.  80 

Aprés, anant la fama d’aquesta verge sancta Clara, s’escampà per les pus prop 

regions e, per la sua bona fama, moltes vèrgens aquí vengueren, e maridades e ornades 

per ço que, per exemple d’ella, servissen aquí33 Jesuchrist. E menyspreaven los grans 

palaus e ordenaren strets monestirs on visqueren en cendra e en disciplines per amor 

de Jesuchrist. Aprés, se mogueren grans companyies de jóvens a menysprear lo món 85 

e·s meteren en orde. E les dones entraven en lo monestir on tots, per gran escalfament, 

desijaven servir Jesuchrist e ésser de la vida angelical, axí que sancta34 Clara s’era 

sclarida, per què un gran nombre de vèrgens comogudes per les bones novelles de 

sancta Clara, dementre que eren a la vida claustral entre les dones del monestir, no 

podien passar en casa de lurs pares sens regla e reglarment s’estudiaven a viure. E, no 90 

tan solament en la vall d’Espolet fonch aquella benedictió enclosa, ans se estés per tot 

lo món. E, stant tancada sancta35 Clara, per tot lo món se començà d’esclarir e, per títols 

de laors molt clara e molt resplandent, gran nombre de ciutats són ornades per ella de 

monestirs. E, [CCXb] davant sancta36 Clara anant,37 lo coltivament de castedat és 

multiplicat en lo món, on, per aquestes flors que sancta38 Clara benaventuradament 95 

engenrà, resplendeix huy en sancta Sglésia.39 

Lo primer orde que ella ordenà en son orde fonch sancta40 humilitat, car ella 

promés al benaventurat sant Francesch sancta obediència e may no li desvià res d’açò 

que li promés. En lo terç any aprés de la sua conversació, declinant lo nom de l’offici de 

abadessa, homilment41 volgué ésser sotsmesa abans que no sotsmetre a negú e, entre 100 

les serventes de Jesuchrist, més servir que ésser servida. Emperò, sanct Francesch 

constrenyent a ella, pres lo regiment de les dones, de què en son cor nasqué temor sens 

inflament e no demanà més franquesa, mas servitut.  

E ella los donava aygua a les mans e s’acostava en aquells qui servien e servia 

aquelles que menjaven. Les immundícies de aquelles qui eren malaltes lavava e 105 

exugava e moltes vegades lavava los peus a les serventes qui venien defora e, aprés, los 

besava. E, una vegada, com hagués levats los peus a una d’aquelles e com véu que·ls li 

volia besar, no u volgué sofferir e, tirant los peus atràs, lançant fora de la bacina, ferí ab 

lo peu en la boca a sancta42 Clara, emperò ella los li besà humilment.  
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E tenia en si sancta43 pobresa de totes coses. E ço que a ella pertanyia de la heretat 110 

paternal féu partir a pobres, axí que res del preu no s’aturà. E no lexà posseir res a ses 

filles, abans les amonestava que en sancta pobresa ab Jesuchrist pobre se confermassen, 

on ella dehia: «La mare pobreleta posà son fill44 en la streta menjadora». Açò,45 per cert, 

li recordava e era a ella quasi fibló de cor ab què sos pits [CCXc] se fiblava. E volgué que 

la religió fos intitulada ab títol de pobresa e del papa Innocent terç,a de bona memòria, 115 

impetrà títol de pobresa e privilegi, lo qual pare sanct,46 alegrant-se de tan gran 

scalfament de verge, dix que aquest era singular prepòsit, que negun temps aytal 

privilegi no era stat demanat a la cadira apostolical, per què lo dit pare sanct47 la 

primera nota d’aquell privilegi demanat scriví ab la sua pròpria mà.48 E lo sanct49 pare 

sant Gregori,b de bona memòria, per desig paternal, aquesta sancta verge 120 

precordialment amava, lo qual, com ell la amonestàs que per los temps esdevenidors e 

per los perills del món consentís de haver algunes possessions, les quals ell liberalment 

li offeria, <e> ella açò50 ab fort coratge contrastà51 e per res no y volgué consentir. E lo 

papa dix-li: «Si tu has paor del vot, nós te n’absolrem». E ella dix: «Pare sanct, en 

neguna manera no desig ésser absolta en negun temps en perdurabilitat del seguiment 125 

de52 Jesuchrist».  

Lo restant de les almoynes e les miquetes del pa que los almoyners aportaven 

molt alegrament rebia e més se alegrava del restant que dels pans. Esdevench-se una 

vegada que en lo monestir no y havia més de un pa. E, com sancta53 Clara appellàs la 

dispensadora, manà-li que partís aquell pa e que una partida ne trametés als frares e 130 

que l’altra part se retengués per a les sors, e de la meytat54 que se’n retench havia a fer 

L55 parts segons lo nombre de les dones. La sancta56 verge féu oració a Jesuchrist 

devotament e humil e, com fahien les parts, lo pa cresqué57 tant fortment que 

abundosament bastà. 

Un dia esdevench que mancà l’oli a les serventes de Jesuchrist, per què sancta58 135 

Clara pres un ve[CCXd]xellet e cridà lo frare e li dix que anàs a cercar oli, lo qual se 

cuytà de obeir perquè acorregués a tanta fretura. E, mentre prenia lo vexell, ell lo trobà 

ple per oració de sancta59 Clara, qui, per servey dels frares, l’avia feta e de les pobres 

dones. E lo frare pensà’s que l’avien cridat per burlar-lo, murmurà60 dient: «Per scarn 

m’an cridat aquestes dones, car lo vexell és ple de oli». 140 

Mortificava, axí mateix, sa carn; e no portava gran gonella, mas molt61 sotil, e un 

mantell62 de sotil drap de què cobria son cors, no anava calsada de peus; dejunava 

molt; en lo seu lit no y tenia matalaf; e havia procurat de haver e de tenir vestidura de 

cuyro de porch; e los pèls, tosquirats e girats a la carn secretament portava davall la 

gonella; e portava cilici de pèls de cavall texits ab nuus, lo qual de totes parts 145 

s’estrenyia ab cordes. E sdevech-se que una vegada lo prestà a una de ses filles que·l li 

havien demanat e, com aquella alegrament lo vestís, per la gran aspresa que aquell63 
                                                 
a Innocenci III, papa del 1198 al 1216. 
b Gregori IX, papa del 1227 al 1241. 
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cilici tenia, a cap de tres dies, lo renuncià e·l leixà.64 E, mal vestida, jahia en terra e, a 

vegades, lo seu lit era de sarments e tenia en un fust lo cap; aprés algun temps, lo cors 

ja afflaquit jahia en una stora e al cap una poca de palla piadosament; e, puys, com lo 150 

cors seu cruelment fos turmentat, començà-la a pendre larga malaltia e, per 

amonestament, començà a jaure en un sach de palla.  

Emperò, en los dejunis tan gran era la força de la sua abstinència que, de la 

vianda que prenia sotil, a penes visquera ella corporalment si, donchs, altra virtut no la 

sostengués. E, en temps de sanitat, la major Quaresma e la Quaresma de Sanct65 Martía 155 

dejunava a pa e aygua, exceptat los diumenges, que bevia vi com [CCXIa] ne tenia. E, 

per ço que tu, oïdor,66 te maravelles [de]67 ço que tu no pories resemblar, tres dies la68 

sepmana –ço és, diluns e dimecres e divendres–69 en aquelles quaresmes70 trespassava 

que res no menjava, per què no és meravella si vengué71 en gran flaquesa e en malaltia, 

per què les devotes filles havien de ella gran compassió. Finalment, sanct Francesch e 160 

lo bisbe vedaren a sancta72 Clara que aquells tres dies de les quaresmes no trespassàs 

sens menjar e que, almenys, prengués en son menjar una onça e mija de pa. Servava en 

sa mortificació cara alegra e plasent axí com si res no·n73 sentís, per què clarament és 

donat a entendre que la sancta alegria que dins abundava defora la mostrava, car los 

turments del cors acostumava la amor del cor, la qual, morta a la carn, era de tot 165 

stranya al món.  

E, com les altres fossen enviades de fer oració, anaven-se’n a dormir e·lla sola 

restava no vençuda e·s donava a oració. A la qual, una vegada, scampant làgremes, 

apparegué-li lo diable en forma de infant negre e amonestà-la dient: «No plors tant, car 

cega tornaries». Al qual ella respòs dient: «No serà cech aquell qui Déu veurà». E lo 170 

diable, confús, desparegué. En aquella mateixa nit, sancta Clara, aprés matines, que 

orava, lo diable li apparegué dient: «Tant ploraràs e tant longament tiraràs lo servell 

per lo nas que hauràs lo nas tort». Al qual ella respòs: «Neguna tortesa no soffir aquell 

qui nostre Senyor serveix». E aquí mateix ell desparegué. 

Costuma era sua que a les matines venia abans que les jóvens, les quals 175 

despertava ab senyals, servant silenci, que·s levassen donar laors a Déu. E, sovent, les 

altres dormints, encenia les lànties e sonava la campana, axí que de orar e ser[CCXIb]vir 

a Déu no havia peresa. 

En aquella tempestat que la Sglésia sostenia sosts l’emperador Frederichb en 

diverses parts del món, la vall d’Espolet sostenia treballs sovent perquè companyia de 180 

cavallers, per manament de l’emperador, era ordenada per combatre les ciutats. E, axí 

mateix, havia allí companyies de sarrahins sagitants e, com una vegada venguessen a 

                                                 
a Es refereix al temps de dejuni que acompanyava l’Advent antigament i que començava el dia de sant 
Martín de Tours, l’11 de novembre. 
b Frederic II, emperador romanogermànic del 1197 al 1250. Lluità contra la segona lliga llombarda, que 
s’oposava a la cada vegada major influència dels emparadors germànics als territoris italians i que rebia el 
suport del papat. Per aquest motiu, Frederic II fou excomunicat per Gregori IX el 1227. 
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la ciutat de Assís e prop de la ciutat s’acostàs l’exèrcit dels sarrahins,a qui desigen 

scampar la sanch dels chrestians, vengueren a Sanct Damià enfre los tèrmens del loch 

e, encara, dins la claustra de les vèrgens, de les quals spantaren lurs coratges e, de 185 

temor, tremolaren. E, axí, comptaren-ho a la lur sancta mare, la qual, com fos malalta, 

sens paor74 se manà portar a la porta. E fahia’s davant portar una capsa de argent dins 

un vori enclosa en la qual lo cors dels sancts devotament era guardat. E, com tota se 

metés en oració, ab làgremes dix al seu Senyor Jesuchrist: «Donchs, Senyor, plau a tu 

que les tues serventes, sens armes, que yo he nodrides per la tua amor, sien liurades en 190 

les mans dels pagans? Senyor, prech-te que guarts aquestes serventes, les quals yo en 

aquest present article guardar no puch». Encontinent, una veu quasi de infant, tramesa 

a ella per lo defenedor de novella gràcia, a les sues orelles vench dient: «Yo us 

guardaré tostemps». Ella dient: «Senyor, si a tu plau, guarda aquesta ciutat e aquells 

qui en ella són, car ells sostenen a nosaltres per la tua amor». Per què la veu dix a ella: 195 

«Greuge sostendran, mas seran defesos». E, lavors, la verge, levant-se e dreçant la sua 

cara lagremosa, confortà-les plorant, dient: «Per la fe de Déu, vos man, filles, que de 

mal no hajau paor, tan solament vos confi[CCXIc]au en Jesuchrist». E, encontinent, la 

audàcia d’aquells cans subjugada, tots se spantaren, exiren dels murs on eren pujats e, 

per la virtut de sancta75 Clara, foren tots torbats. E, aquí mateix, sancta Clara manà en 200 

aquells qui havien oïda la veu que no la recomptassen mentre que ella fos viva. 

Aprés, en un altre temps, en vida de Versa, cavaller molt ardit, capità de 

l’emperador, se mogué contra la ciutat de Assís e guastà tots los arbres e posà aquí siti 

a la ciutat. E, com sancta Clara oís açò, greument plorà e appellà ses sors, ella dient: 

«Cares filles e amades, ja sabeu que d’aquesta ciutat rebem cascun dia molts serveys 205 

e·ns fan gran bé, per què seria cosa no piadosa si a ells e a la ciutat, en temps convinent, 

axí com pugam, no acorrem». Per què manà aportar cendra e manà descobrir los caps a 

les filles e, primerament descubert son cap, scampà-y molta cendra e, aprés, ne posà a 

les sors. «Anau –dix ella– al Senyor nostre e demanau ab tot desig lo desliurament de la 

ciutat». Per què Déu misericordiós féu que en lo segon matí l’exèrcit fonch scampat e 210 

que l’ome, tant ergullós e valerós, se’n partí contra sos vots. Per què aquella terra, 

d’aquí avant, ell no treballà, car ell, stant governador de la batalla, aprés un poch morí 

de colp de spasa. 

E, com la sancta dona, qui tenia una germana jove e infanta, ella desijava la sua 

conversació, per què entre les pregàries que a Déu fahia demanà a Déu de bon cor que 215 

aquella germana, ab ella, de un cor, en lo món fos feta entre elles en lo servey de Déu e 

de una voluntat. On pregà nostre Senyor Déu, pare de misericòrdia, que la germana 

sua, per nom Agnés,b lexàs la sua pròpria casa e lo món e que s’ajustàs al seu servey. E 

la divinal ma[CCXId]jestat li atorgà tot ço que demanava, car, aprés XVI dies que ella 

fonch convertida, Agnés, inflamada de l’Spirit Sanct,76 se cuytà de anar a la sua 220 

                                                 
a Aquestes tropes estaven integrades en l’exèrcit de Frederic II. 
b Santa Agnés d’Assís (ca. 1197-1253), encara que no fou canonitzada fins a la meitat del segle XVIII. 
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germana e comptà-li lo secret de la sua voluntat, ço és, que volia del tot servir a nostre 

Senyor. La qual ella abraçà e dix-li: «Germana molt amada, gràcies fas a Déu que yo, 

ansiosa de tu ha oïda». E, com en la sglésia de Sanct77 Àngel de Panso fossen abdues 

ensemps e sancta Clara, qui més se entenia de nostre Senyor, ensenyàs e castigàs la 

novícia germana, cuytadament se mogueren contra elles lurs parents. E corregueren al 225 

loch en lo dia següent XII hòmens fortment irats e, mostrant defora la concebuda 

malícia, entraren dins pacíficament e digueren a sor Agnés: «Per què es tu venguda en 

aquest loch? Cuyta tost de tornar a la tua casa ab nosaltres». E aquella respòs que ja 

no·s partiria de Clara, sa germana, per què un cavaller, mogut de ira, anà contra ella e 

donà-li ab los punys e ab los peus e esforçave’s que la’n78 tragués per los cabells los 230 

altres ajudant. E la joveneta dehia: «Ajuda’m cara germana, no·m lexes levar a nostre 

Senyor». Per què los parents, per força, la se’n portaren, e la carrera era enjoncada del 

seus cabells trencats. E sancta Clara, ab làgremes, posà’s en oració pregant Jesuchrist 

que la sua germana li fos tornada e que les forçes de aquells hòmens, per lo divinal 

poder, fossen sobrades. Encontinent,79 lo cors de Agnés fonch en terra axí pesat e 235 

fexuch que molts hòmens, ab tot lur poder, no la pogueren dallà lo riu passar ne partir 

de aquí. E molts hòmens qui eren entorn e per camps e per vinyes s’ajustaren aquí e·ls 

ajudaren, per què may d’aquell loch la pogueren moure. E, mentre de 

cansa[CCXIIa]ment reposaven, de paraula la scarnien dient: «Tota la nit ha menjat, per 

què no és meravella si pesa». E, com en Monaldus, son avi, la volgués ferir per tristor 240 

que se’n donava, encontinent li pres dolor en les mans e·l turmentà. E, aprés açò, vench 

sancta80 Clara e pregà los parents que de tal contesa se partissen e que Agnés, mig 

morta jaent, comanassen a la sua cura, los quals parents, ab amargós coratge, se 

partiren del sanct81 negoci, e Agnés, alegra, se levà e mes-se al sanct82 servey de Déu. E 

lo pare sant Francesch, ab les sues mans, li tallà los cabells e, ensemps ab sa germana, la 245 

adoctrinà en la carrera de nostre Senyor. 

No és maravella si la oració de sancta83 Clara havia poder contra la cavalleria dels 

hòmens que ans fahia cremar los diables, car, una vegada, una dona del bisbat de Pisa 

vench aquí per ço que fes gràcies a Déu e a sancta Clara, car, per los seus mèrits, era 

stada desliurada de V dimonis. Per què lo sanct papa Gregori tenia fe e devoció de 250 

sancta Clara e, abans que fos papa, stant bisbe d’Òstia, demanà a ella suffragi e adjutori 

e sentia la sua ajuda e n’era aconsolat. 

Una vegada, stant malalta, com les altres monges fossen a matines lo dia de la 

Nativitat de Jesuchrist e ella pensàs de Jesuchrist e en la sua infantesa, dolie’s molt com 

ella no era en les sues laors. E ella, sospirant, dix: «Senyor Déu, vet que sola só romasa 255 

en aquest loch». Encontinent, aquell maravellós cant qui84 en la sglésia de sanct 

Francesch se fahia fonch oït per ella e oïa de la lahor dels frares cantants. E era lo loch 

tan luny que, si per virtut de Déu no fos, d’aquell loch no·s devien oir los cants. 

Emperò, esdevench-se cosa que tot açò sobrepujà, car ella fonch digna lavors de veure 

lo pesebre on [CCXIIb] fonch posat Jesuchrist. E lo matí aprés, dix a les sues filles: 260 
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«Beneÿt sia lo Senyor Jesuchrist que, com vosaltres me lexàsseu, ell no m’ha lexada, 

que aquesta nit he yo oïdes totes les solennitats e cants qui·s són fets e celebrats en la 

sglésia del beneÿt sanct Francesch». 

Tenia ella en gran reverència lo sagrament de l’altar, per què en aquella greu 

malaltia se fahia alçar e, seent, filava draps molt delicats. E féu-ne ben L85 parells de 265 

corporals tots cuberts de seda e trametia aquells per diverses sglésies per los plans e 

per les muntanyes de Assís. E, com devia rebre lo cors de Jesuchrist, primerament 

scampava moltes làgremes e, aprés, s’i acostava ab gran temor, duptant e tement, no 

solament menys aquell qui s’amaga en lo sagrament, com aquell qui governa e regeix 

lo cel e la terra.  270 

Havia fort scalfada amor en lo crucifixi e, sovint, lo havia en memòria e 

ensenyava a les novícies a plànyer Christ crucificat e freqüentava de dir la oració de les 

V plagues de Jesuchrist. E aprésa l’offici de la creu, segons que sanct Francesch lo havia 

ordenat, e·l sovinejava per lo semblant desig. Corda ab IIII86 nuus senyia a la carn 

secretament per remembrança de les naffres del salvador. 275 

Esdevench-se un Dijous de la Cena que sancta Clara, trista e spantada, se tancà 

en lo secret de la sua sel·la. E, com ella,87 pregant, seguís lo Senyor faent oració e trist 

fins a la mort e la sua ànima, havent desig de la tristesa de aquell, e la porta de la presó 

e la memòria de tot lo scarn la embriagàs, assegué’s damunt lo lit e, tota aquella nit e lo 

dia present, stigué axí stranya de si mateixa que vejares li era que fos ficada ab 280 

Jesuchrist prop la un de aquells qui·l batien. E, aprés, retornà a ella una sua [CCXIIc] 

filla familiar, e açò moltes vegades, veent si volria alguna cosa e, totahora, la trobà stant 

en aquella manera. Aprés, venint la nit del dissapte, la filla devota, ab candela encesa, 

fonch remembrant de la mare e, no per paraula, mas ab senyal li fahia membrant del 

manament de sanct Francesch, qui li havia manat que negun dia no passàs sens menjar. 285 

E, aquella acostant-se a ella, sancta Clara, quasi anant e venint de altre loch, li dix: 

«Qual necessitat de menjar és aqueixa que tu dius? E no88 veus que encara no és de 

dia?». E aquella li dix: «La nit se n’és anada e lo dia és passat e l’altra89 nit és tornada». 

A la qual dix sancta Clara: «O, filla cara, beneÿt sia aquell somni que longament havia 

desijat! Mas guarda’t filla que aquest somni no digues mentre yo sia viva». 290 

Un frare per nom Steve era quasi orat e sanct90 Francesch tramés-lo a sancta Clara 

perquè fes sobre ell lo senyal de la creu e adormí’s aquí on ella orava e, tantost, fonch 

guarit. A un infant de III91 anys de la ciutat d’Espolet era entrada una pedreta en la naril 

e negú no le y92 podia traure, de què sofferia gran pena, e portaren-lo a sancta Clara e 

féu-li lo senyal de la creu e, tantost, fonch guarit. Guarí, axí mateix, una de les sors, per 295 

nom Benvenuta, de malaltia de fístola, qui li havia durat ben XII anys. E molts altres 

miracles féu la benaventurada verge sancta Clara en la sua vida. 

                                                 
a ‘Aprengué’. 
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Amonestava sovent les sues filles e les informava que oblidassen la casa sua e de 

lurs parents per ço que fossen plasents a Déu e que menyspreassen lo fet de la flaquesa 

del cors. Axí mateix, fahia prehicar a les filles sues la paraula de Déu per devots 300 

prehicadors. E, com papa Gregori hagués vedat que negun frare anàs al 

mo[CCXIId]nestir de les dones sens la sua licència, fonch-ne molt trista la piadosa mare 

per ço com les filles atard haurien menjar de la sancta doctrina. On, sospirant, dix: 

«D’aquí avant, nos leve tots los frares, pus que·ns ha levats los prehicadors de 

nodriment de vida». Encontinent, tramés tots los frares al ministre e no volgué haver 305 

almoyners qui demanassen lo pa corporal, pus que no havia almoyners del pa 

spiritual. E, com lo papa oí açò, tantost revocà ço que havia fet en les mans del ministre 

general. 

Havia sancta93 Clara gran pietat devers les sues sors, car aquelles sovint, 

dormints de nit en temps de fret, les cobria ella mateixa e, si alguna era temptada o 310 

irada, appellava-la en secret e consolava-la e, a vegades, se posava als peus de aquelles 

qui ploraven per ço que, ab paraules humils, aleujàs lurs dolors. E, axí, confortava-les 

totes. 

Sancta94 Clara stigué XL anys en aquesta sancta95 pobresa e, com se acostàs a la fi 

de anar a Jesuchrist, pres-la gran malaltia. Plagué, emperò, a Déu que al temps de la 315 

sua fi fos exalçada de dignes honors per la sancta Sglésia de Roma, de la qual era 

special filla. E desplahia molt a les sues filles com vehien lur mare tant destreta per 

malaltia. Com lo papa, ab los cardenals, se trigàs tant al concili de Roma, encontinent 

se mostrà una visió a una verge devota de sanct Pau que li era vejares que fos ensemps 

ab ses sors de Sanct96 Damià davant sancta Clara stant malalta e que jagués sancta 320 

Clara en son lit, emperò plorants e gemegants les sues sors, qui speraven l’eximent de 

la sancta verge. Apparegué al cap del lit una dona qui parlà a les que ploraven e dix: 

«No vullau, filles, plorar aquella qui viu, car no morrà fins [CCXIIIa] que nostre Senyor 

venga ab sos dexebles». E, a poch de temps, vench la cort de Roma al loch de Perusa, 

d’on se partí lo bisbe oint la malaltia de la verge. Per què lo senyor bisbe d’Òstia anà a 325 

veure la sancta verge e, quant fonch allà, donà-li lo cors de Jesucrist de les sues mans. E 

sancta Clara lo supplicà que ella e les altres dones, per lo nom de Jesuchrist, hagués en 

sa comanda e, sobretot, lo pregà que impetràs ab lo senyor papa e ab los cardenals la 

confirmació del privilegi de pobretat, la qual cosa li promés que faria e, axí com de 

paraula lo y promés, ho complí per obra. E, aprés, lo senyor papa se partí de Perusa e 330 

vench-se’n a Assís per ço que la visió del passament de sancta97 Clara que la monja 

havia vista vengués a compliment, car aquell sobiran bisbe la persona de nostre Senyor 

representa. Cuytà’s lo senyor papa Innocent ab los cardenals e entrà dins lo monestir a 

visitar la serventa de Déu. E vench al lit e posà la mà a la boca de la malalta per besar-

la-li e ella pres-la agradosament. E demanà besar los peus del papa ab gran reverència 335 

e lo senyor, pujant en un fust, liberalment li prestà lo peu a besar. E demanà-li, ab cara 

angelical, remissió de tots sos peccats e lo papa respòs: «A Déu plagués que yo no 
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hagués més fretura de perdó que vós». E partiren-se’n tots. E, aquell mateix dia, de la 

mà del ministre provincial, rebé lo cors de Jesuchrist e, alçant los ulls al cel, ab les mans 

plegades, dix: «Gràcies faç a tu, Senyor, qui aytal benefici com huy me has apparellat 340 

que lo cel ne la terra no y bastaria a considerar, car huy he rebut lo alt Senyor e yo he 

merescut veure son vicari».  

E, entorn del lit de la mare, staven les filles, qui speraven ésser òrphenes de bona 

mare, e [CCXIIIb] aquí podeu dir quin plor e quin dol e quin trencament de cor, qui era 

coltell qui·ls passava lo cor. E no havien son ne fam, mas que·s delitaven en gemegar 345 

dia e nit. Entre les quals era la devota verge Agnés, qui pregava la sancta98 verge, 

germana sua, ab làgremes que no la desemparàs. E sancta Clara li respòs: «Cara sor 

mia, a Déu plau que yo m’ich partesca. E lexa lo plor, car prest, aprés mi, vendràs a 

Déu e Déu te darà gran consolació abans que muyres».  

És vista finalment en la fi ésser congoxada per molts dies, en los quals cresqué la 350 

fe de les gents e la visitació dels pobres. Axí com a sancta dona era honrada per 

visitació de cardenals cascun dia e ço que és maravellosa cosa de oir: com per XVII dies 

negun menjar ne substància no pogués pendre, en tanta fortalesa per nostre Senyor 

fonch esforçada que tots aquells qui a ella venien esforçava en lo servey de Christ. E, 

com lo benigne baró frare Aynalt en tant lonch martyri de totes malalties la confortàs e 355 

amonestàs a ella de haver paciència, ab franca veu li respòs: «Depuys que per lo 

servent seu sanct Francesch yo conseguí la gràcia del meu Senyor Jesuchrist, neguna 

pena trista ne penitència greu ne neguna malaltia fort yo no he sofferta». On, nostre 

Senyor ordenant e ja ell quasi stant a la porta, volgué que los preveres e los frares 

spirituals se acostassen a ella e que li legissen la passió e les sanctes paraules de 360 

Jesuchrist. E frare Junipir,99 qui era aquí present, ab paraules divinals, la confortà en 

nostre Senyor, de què ella rebé gran consolació. E girà’s a ses filles, qui ploraven, a les 

quals comanà la pobretat de nostre Senyor e les féu recordant que loassen los divinals 

beneficis. E donà benedictió als [CCXIIIc] devots e devotes sues e a tots, axí presents 

com esdevenidors, dels monestirs de pobretat donà larga benedictió. E foren aquí 365 

presents dos companyons de sanct100 Francesch: la un havia nom Àngel, qui plorava e 

confortava les101 plorants; l’altre havia nom Leó, qui besà lo lit de sancta102 Clara e 

planyia les filles desemparades per lo departiment de la piadosa mare, car tota lur 

alegria e consolació moria e lexava-les en la vall de làgremes e no speraven d’aquí 

avant ésser consolades per sa bona maestra e senyora. Lavors, la molt sancta verge, 370 

tornada en si mateixa, calladament parlava a la sua ànima dient: «Ves-te’n segura per 

ço com bon guiador és en ton camí, car aquell qui t’à creada ell t’à sanctificada e, 

totstemps, mirant a tu, te ha amada axí com mare ama son fill». E una de les sors li 

demanà ab qui parlava e, lavors, se girà e dix a una de les sors: «O, filla! E no veus tu lo 

rey de glòria, lo qual yo veig?». E dreçà los seus ulls devers la porta e véu entrar gran 375 

companyia de vèrgens vestides de blanques vestidures ab corones de or en lur cap. E 

anava entre elles una verge qui era més resplandent de totes e, en la sua corona, que 
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tenia alt en lo cap, havia una finestra qui lançava, quasi a semblança de un encenser, 

una tan gran resplandor que la nit dins aquella casa tornava dia. E aquella dona anà al 

lit on la sposada del seu car fill jahia e, amorosament, inclinant-se sobre sancta Clara, 380 

abraçà-la molt dolçament. E les vèrgens que venien ab ella portaven un pali de molt 

maravellosa bellesa e, entorn del lit, totes aquelles vèrgens la servien e cobrien lo cors 

de sancta Clara d’aquell pali e fonch ornada de tàlem. E, l’endemà, que era la festa de 

Sanct Lorenç, aquella sancta103 ànima [CCXIIId] exí del cors coronada en guarda104 

perdurable e, solt lo temple de la carn, lo seu spirit benaventuradament se n’anà a Déu. 385 

E aquí, lo poble d’aquella ciutat oint lo trespassament de la verge, hòmens e dones 

vengueren planyent-se de la sancta verge. 

En lo següent dia, tota la cort romana, lo papa ab los cardenals vengueren en 

aquell loch e tota la ciutat, qui vench aquí. E, com los frares començassen l’offici de 

morts, tantost dix lo sanct105 pare apostòlich que lo offici dels106 vèrgens fos fet e no de 390 

morts. E aquí prehicà lo bisbe loant la sancta verge e, entorn, encircuïren lo cors los 

preveres e cardenals e compliren aquí lur offici. E aquí, ab hymnes e ab cants e ab laors, 

lo cors fonch portat a Sanct107 Jordi molt honradament, on tot lo poble cridà dient: 

«Aquesta sancta verge gloriosa regna ab los àngels, qui108 tanta honor pren per tots en 

terra. Tu, donchs, primera de les pobres dones prega per nosaltres Jesucrist». 395 

Aprés de pochs dies, Agnés, appellada a les noçes de l’Anyell, seguí la sua sancta 

sor sancta Clara als delits eternals, on abdues filles de Syon, germanes per natura e per 

gràcia e per regne, se alegren ab Déu sens fi. 

Recompta’s que un infant per nom Jacobí fonch pres per lo dimoni e, adés, lo 

lançava al foch e, adés, en terra, strenyent les dents e mordent les pedres e faent molts e 400 

diversos turments, per què neguna persona no li podia ajudar.109 E lo pare, qui havia 

nom Guidoloch, se n’anà a Assís fiant de recórrer a sancta Clara, dient: «O, verge, molt 

sancta honrada, clara al món, a tu offir lo mesquí fill meu e deman-te que li retes 

salut!». E anà-sse’n al sepulcre e posà l’infant sobre lo sepulcre e, encontinent, fonch 

guarit. E cechs foren il·luminats e molts d’altres mira[CCXIIIIa]cles fets per los seus 405 

sancts mèrits. 

La sua festa solemnialment és celebrada en sancta Sglésia, la qual fonch ordenada 

per Alexandre papa quart,a canonizant aquella en l’any de nostre Senyor MCCLV en la 

ciutat de Aranya,b dins en la església major d’aquella mateixa ciutat. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 

2 Sancta Clara fonch: santa clara fonc I2 

3 son pare fonch: Fon son pare I2 
4 l’ort de la Sglésia: lo delitos ort de la santa sglesia catholica I2 
5 de la: vltra I2 
6 e: e e I1 

                                                 
a Alexandre IV, papa del 1254 al 1261. 
b Agnani, població de la regió del Laci, Itàlia. 
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7 fonch: fonc I2 

8 sancta: santa I2 
9 caduques coses: coses caduques I2 
10 nostre Senyor: deu I2 
11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 sanct: sant I2 
16 la: lo I1 
17 sancta: santa I2 
18 lo pregà: li prega que I2 
19 sanct: sant I2 
20 de: del redemptor nostre I2 
21 sanct Francesch: sanct fransceh I1 sant francesc I2 
22 Porciuncla: porciuncula I2 
23 sancta: santa I2 
24 lumenàries: luminaries I2 
25 sancta: santa I2 
26 <e>: om. I2 
27 sanct: sant I2 
28 sant: sanct I2 
29 sanct: sant I2 
30 sancta: santa I2 
31 sancta: santa I2 
32 quaranta-dos: quarenta-dos I2 
33 aquí: a I2 
34 sancta: santa I2 
35 sancta: santa I2 
36 sancta: santa I2 
37 anant: auant I1 
38 sancta: santa I2 
39 Sglésia: mare sglesia catholica I2 
40 sancta: santa I2 
41 homilment: humilment I2 
42 a sancta: la benauenturada santa I2 
43 sancta: santa I2 
44 fill: fill jesuchrist redemptor nostre I2 

45 Açò: e aço I2 
46 sanct: sant I2 
47 sanct: sant I2 
48 pròpria mà: ma propria I2 
49 sanct: sant I2 
50 açò: enaço I2 
51 contrastà: hi contrasta I2 
52 de: del meu senyor I2 
53 sancta: santa I2 
54 meytat: mitat I2 
55 L: cinquanta I2 
56 sancta: santa I2 
57 cresqué: per la diuinal virtut cresque I2 
58 sancta: santa I2 
59 sancta: santa I2 
60 murmurà: e murmura I2 
61 molt: om. I2 
62 mantell: sotil mantell I2 
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63 aquell: lo I2 
64 leixà: lexa I2 
65 Sanct: sant I2 
66 oïdor: deuot legidor o oidor I2 
67 [de]: de I2 
68 la: en la I2 
69 diluns e dimecres e divendres: en lo dilluns e lo dimecres e lo diuendres I2  
70 quaresmes: damunt dites quaresmes la benauenturada verge sancta clara I2 
71 vengué: ella vengue I2 
72 sancta: santa I2 
73 no·n: no I2 
74 paor: alguna paor I2 
75 sancta: santa I2 
76 Sanct: sant I2 

77 Sanct: sant I2 
78 la’n: lau I1 

79 Encontinent: Cncontinent I1 

80 sancta: santa I2 
81 sanct: sant I2 
82 sanct: sant I2 
83 sancta: santa I2 
84 qui: que I2 
85 L: cinquanta I2 
86 IIII: quatre I2 

87 ella: ells I1 

88 no: om. I2 
89 l’altra: laltre I2 
90 sanct: sant I2 
91 de III: dedat de tres I2  
92 le y: lay I2 
93 sancta: santa I2 
94 Sancta: santa I2 
95 sancta: santa I2 
96 Sanct: sant I2 
97 sancta: santa I2 

98 sancta: santa I2 
99 Junipir: juniper I2 
100 sanct: sant I2 
101 les: los I2 
102 sancta: santa I2 
103 sancta: santa I2 
104 guarda: glòria I2 
105 sanct: sant I2 
106 dels: de les I2 
107 Sanct: sant I2 
108 qui: que I2 
109 ajudar: adiudar I2 
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[CXVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT YPÒLITa 

Ypòlit és dit de yper, qui vol dir ‘desús’, e de litus, que és ‘pedra’, quasi que ‘ell sehia 

sobre pedra’; o és dit de in e de polis, que és ‘ciutat’; o Ypòlit és dit quasi ‘fort polit’. Car 

ell fonch sobre la pedra de Christ bé fundat per gran fermetat e fonch en la ciutat 

sobirana per gran desig e per voluntat1 e fonch bé polit per crueltat de turments. 5 

LA VIDA DE SANCT YPÒLIT 

pòlit, pus que hagué soterrat lo cors de sanct Lorenç, se n’anà a la sua casa e donà 

pau als seus servents e a les serven[CXIIIIb]tes e combregà’ls tots ab lo sagrament 

de l’altar que y havia portat en2 Justí prevere. E, com la taula fonch3 mesa, abans que 

res menjàs, vengueren los cavallers, qui·l prengueren e·l portaren a l’emperador en4 10 

Deci.b E, com lo véu en5 Deci, sotsrient li dix: «Digues-me, no es tu encantador qui 

prenguist lo cors de sanct Lorenç?». E sanct Ypòlit li dix: «Sàpies que yo ho fiu e no 

com a encantador, mas6 axí com a chrestià». E, lavors, en7 Deci lo féu despullar de 

l’hàbit de chrestià e que li ferissen la sua boca ab pedres, al qual dix sant Ypòlit: «No 

m’as despullat, ans m’as vestit». E en8 Deci li dix: «Mira com est9 foll que no has 15 

vergonya com stàs tot nuu. Sacrifica als déus e viuràs per ço que no peresques ab en10 

Lorenç». E sanct Ypòlit li dix: «Yo só cavaller del meu senyor Jesuchrist, per què no 

sacrificaria a les ýdoles e desig de anar allà on sant11 Lorenç és anat». Per què en12 Deci, 

irat, lo liurà a Valerià e manà-li que prengués totes les sues coses e que·l fes morir a 

greus turments. E, com fos trobat que la sua companyia fossen chrestians, féu-los-se13 20 

venir davant e dix-los que sacrificassen a les ýdoles e sanct Ypòlit respòs per tots dient: 

«Nosaltres tots volem morir per nostre Senyor Jesuchrist». E lo pretor li dix: «Linatge 

de hòmens servents no s’esmena sinó ab turments». Lavors, en14 Deci, davant sanct 

Ypòlit, qui era molt alegre, féu batre la nudriça de sanct Ypòlit ab açots emplomats tant 

fins que fonch morta. E, lavors, sanct Ypòlit dix: «Gràcies faç a tu, Senyor Déu, que la 25 

mia nudriça has feta anar davant l’esguardament dels teus sancts». E, aprés, en15 

Valerià féu venir, ab tota sa companyia, sant Ypòlit davant la porta Tiburtina e 

confortà’ls dient: «Frares, no hajau [CCXIIIIc] temor, car yo e vosaltres tenim un 

Senyor». Lavors, en16 Valerià manà que fossen scapsats davant sanct Ypòlit e féu ligar 

sanct Ypòlit al coll de dos cavalls braus e féu-lo tant roçegar per lochs aspres fins que 30 

fonch mort.  

                                                 
a Data de celebració: 13 d’agost a Occident. Pel que sembla, la figura de sant Hipòlit, convertit per sant 
Llorenç, reuneix la tradició de diferents personatges homònims superposats, encara que ja al segle V forma 
part del cicle hagiogràfic de sant Llorenç. Es representa vestit de diaca o cavaller amb els atributs del 
martiri, la palma i els cavalls. 
b Deci, emperador romà del 249 al 251. Per a tots els màrtirs morts sota la persecució d’aquest emperador, 
la LA dóna la datació de 253. 

Y 



 660

E, aprés,17 sant18 Justí prevere prengué los cossos e soterrà’ls prop sanct Lorenç, 

mas no pogué trobar lo cors de sancta Concòrdiaa per ço com fonch lançat en una 

claveguera. Mas un cavaller qui havia nom Porphiri, creent que sancta Concòrdia 

tingués or e argent en los seus vestiments, se n’anà a un hom per nom Yrineu, qui 35 

scurava les clavegueres e era amagadament chrestià, e dix-li en secret: «Prech-te que 

tragues lo cors de na Concòrdia de la claveguera, car sàpies que ella té diners en sos 

vestiments». E aquell li dix que lo y mostràs on era e dix-li que u faria volenterosament. 

E, com ell lo y mostràs, davant ell ne tragué lo cors e no li trobaren res. E, lavors, lo 

cavaller se n’anà e Yrineu <e>19 appellà un altre crestià qui havia nom Habundo e 40 

portaren lo cors a sanct Justí, qui·l rebé devotament e·l soterrà de prop sanct Ypòlit e 

dels altres sancts.20 E, com en21 Valerià ho oí dir, ell22 pres Yrineu e sanct23 Habundo e 

tots vius ell los féu lançar en una claveguera e sanct Justí prengué los lurs cossos e·ls 

soterrà ab los altres. 

Aprés açò, en Deci e en Valerià24 se’n pujaren en una torra qui havia nom Àureab 45 

e hagueren aquí parlament com ne en quina manera porien turmentar los chrestians, 

mas en25 Deci fonch pres per lo demoni e cridà dient: «O, Ypòlit, ab cadenes de foch 

me’n portes ligat!». E lo pretor, axí mateix pres per lo dimoni, dix: «O, Lorenç, ab 

cadenes me tires!». E en aquella hora en26 Valerià morí. E en27 Deci se’n tornà a la 

[CCXIIIId] sua casa e, per tres dies treballat, cridava dient: «Prech-te Lorenç que·m leves 50 

un poch de aquests turments!». E, aprés, ell morí miserablament. 

E, com véu açò la muller sua, per nom Triphònia, lexades totes coses, ab la sua 

filla anà-sse’n a sant Justí e batejaren-se ab molts altres. E, axí com na28 Triphònia fahia 

oració, morí e sanct Justí prevere soterrà-la prop lo cors de sant29 Ypòlit. Aprés, 

vengueren a sanct Justí XLVII cavallers ab lurs mullers com oïren dir que na30 Triphònia 55 

ab sa filla s’era batejada e feren-se tots batejar a sanct31 Dyonís,c qui succeí a sanct32 

Sixto.d Mas, com na33 Cyril·la, la filla de na34 Triphònia, no volgués sacrificar, en35 

Claudi, qui fonch aprés emperador,e la féu offegar e los cavallers féu tots scapsar. E 

foren tots soterrats en lo camp Verner.f 

De aquest màrtyr diu axí sanct36 Ambròs en lo prefaci: «Lo benaventurat màrtyr 60 

sanct37 Ypòlit, pensant que Jesuchrist era ver guiador, volgué ésser son cavaller. E lo 

duch dels cavallers sanct38 Lorenç fonch pres en sa guarda, per què no l’encalçà, abans 

lo seguí. E, quant hagué presos los tresors de la39 Sglésia e·ls hagué despesos, no 

aquells que, mals hòmens, robaven, mas aquells que pietat possehia. E, axí, ell trobà lo 

tresor, per què veres riqueses per ell fossen posseïdes. E menyspreà l’amor de 65 

                                                 
a La nodriça de sant Hipòlit. 
b Error de FS: «in currum aureum» (LA 114, 40), ‘en un carro d’or’ 
c Dionís, papa del 259 al 268. 
d Sixt II, papa del 257 al 258. Vid. capítol CXII. 
e Claudi II, emperador romà del 268 al 270. 
f Agro Verano. Es tracta de la catacumba Ciríaca, als afores de l’antiga Roma, situada al costat de la via 
Tiburtina, que comunicava la ciutat amb Tívoli. 
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l’emperador per ço que fos aprovat ab lo rey perdurable e no fugí a la divisió dels seus 

membres per ço que no fos destroït per los ligaments perdurables». 

Fonch un jove pastor de bous qui havia nom Pere e, axí com ell volia laurar en la 

festa de Sancta40 Maria Magdalena, soptosament un riu se’n portà los bous ab la 

aradra41 e lo jove fonch congoxat tant fort que foch li cremà la carn e [CCXVa] los nirvis 70 

e, de les cames, los ossos li parien e la una cama li caygué. Aprés, ell anà a la sglésia de 

Sancta Maria Magdalenaa plorant ab làgremes e ab pregàries que li ajudàs e, en un forat 

de aquella sglésia, ell amagà la sua cama qui li era cayguda. E, una nit, sancta Maria 

Magdalena ab sanct42 Ypòlit li apparegueren en visió e manà a sanct Ypòlit que retés 

sanitat al jove, per què sanct Ypòlit pres la cama del forat e tornà-la-li en son loch. E, de 75 

açò, lo jove sofferí tan gran dolor que tots los altres féu despertar ab los seus crits. E 

levaren-se tots e veren que lo jove tenia dues cames e demanaren-li com li era 

esdevengut. Emperò, tot aquell any anà coxo per publicar lo miracle. Aprés, sancta43 

Maria Magdalena apparegué a sanct44 Ypòlitb e dix que·l curàs perfetament, la qual 

cosa se complí. Aprés, lo jove se n’entrà en un boscatge e aquí una dona li apparech, 80 

qui era diable, e tota nua convidava’l de peccar ab ella. E, com de açò fos congoxat, 

pres una stola de prevere e ligà-la-li al coll, per què lo diable desparegué e lo cors 

romàs aquí podrit, del qual exia gran pudor que negú qui açò vees no·s podia pensar 

sinó que fos cors de alguna dona morta e que lo diable l’agués presa. 

 85 

                                                 
1 voluntat: voluntar I1 

2 en: om. I2 

3 fonch: fonc I2 
4 en: om. I2 
5 en: om. I2 

6 mas: mss I1 

7 en: om. I2 
8 en: om. I2 
9 est: es I2 
10 en: om. I2 
11 sant: sanct I2 
12 en: om. I2 
13 feu-los-se: feu lo se I1 

14 en: om. I2 
15 en: om. I2 
16 en: om. I2 
17 aprés: enapres I2 
18 sant: sanct I2 
19 e Yrineu <e>: a yrineu e I1 E yrineu I2 (miles ille protinus fugit et Yreneus uocato LA 114, 36) 
20 sancts: sants I2 
21 en: om. I2 
22 ell: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 en Deci e en Valerià: deci e valeria I2 

                                                 
a Va a una església dedicada a la Mare de Déu i en les visions és la Mare de Déu qui se li apareix al pastor. 
b La Mare de Déu s’apareix de nou al pastor amb sant Hipòlit. 
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25 en: om. I2 
26 en: om. I2 
27 en: om. I2 
28 na: om. I2 
29 sant: sanct I2 
30 na: om. I2 
31 sanct: sant I2 
32 sanct: sant I2 
33 na: om. I2 
34 na: om. I2 
35 en: om. I2 
36 sanct: sant I2 

37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 
39 de la: dels I1 

40 Sancta: santa I2 
41 aradra: arada I2 
42 sanct: sant I2 
43 sancta: santa I2 
44 sanct: sant I2 
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[CXVIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT EUSEBIa 

Eusebi és dit de eu, que és ‘bé’, e de sebe, que vol dir ‘parlar’ o ‘stació’; o Eusebi vol tant 

dir com ‘bon cultivament’, per què ell hagué bondat en sanctificatió e stació o 

enfermetat de martyri e hagué bon cultivament en la reverència de Déu. [CCXVb] 

LA VIDA DE SANCT EUSEBI 5 

usebi, tostemps, fonch verge. E, com ell encara no fos chrestià, aprés fonch batejat 

per sanct1 Eusebi papab e de ell rebé lo nom, en lo qual baptisme foren vistes mans 

d’àngels qui·l tragueren de les fonts. E, com una dona volgués entrar en la cambra d’ell, 

per los àngels que·l guardaven, no y pogué entrar e, al matí, ella li caygué als seus peus 

demanant2 perdó. E,3 com ell fonch fet4 prevere, fonch de tan gran sanctedat5 que los 10 

àngels cantaven ab ell a la missa.  

E, aprés, com la heretgia arriana destroís tota Ytàlia, la qual heretgia era defesa 

per l’emperador Constanti,c per què lo papa consegrà en bisbe sanct Eusebi en la ciutat 

de Vercell,d qui era lavors una de les bones ciutats de Ytàlia. E, com açò oïren los 

heretges, ells feren tancar les portes de les sglésies. E, com sanct6 Eusebi fonch entrat en 15 

la ciutat, ell se n’anà a la sglésia major de Sancta Maria e aquí ell se agenollà e les 

portes, qui eren tancades, obriren-se per si ma[CCXVc]teixes. E, aprés, ell lançà de Milà 

Maxenci,e qui era bisbe heretge, e aquí ell féu bisbe sanct Dyonís. E, axí, sanct Eusebi 

refermà tota la Sglésia devers Occident e Athanasif tota la Sglésia devers Orient de la 

heretgia arriana, destroint tots los heretges.  20 

Per què fonch molt irat Constanti, l’emperador, e féu a si venir gran multitut de 

bisbes e, aprés, tramés letres a sant7 Eusebi, mas, com ell sabés la sua malesa, no y 

volgué venir. Per què l’emperador ordenà que contra la sua scusació fos fet consell a 

Milà per ço com li era prop, mas, com sanct Eusebi no y volgués venir, ell manà als 

arrians scriure la lur fe e féu que sanct Dyonís, bisbe de Milà, ab XXVIII d’altres en 25 

aquella fe se scrivissen. E, com sanct Eusebi ho oí, ell anà a Milà e dix que moltes coses 

li convenia comportar. Com, donchs, fos vengut en un riu prop Milà, per ço com la nau 

en què volia passar era en l’altra riba, ell manà a la nau que vengués a ell e la nau per si 

mateix vengué a ell e passà ab tots sos companyons solament ab lo governament de 

Déu. E, lavors, sant Dyonís vench a ell e lançà’s als seus peus e demanà-li perdó. E, 30 

                                                 
a La vida de sant Eusebi apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Germà. 

Data de celebració: 1 d’agost. Sant Eusebi (segle III-IV) fou nomenat primer bisbe de Vercelli entre el 340 i el 

345. Es representa revestit de bisbe amb un evangelari a les mans. 
b Eusebi, papa del 309 al 310. 
c Constanci II, emperador romà del 337 al 361. 
d Vercelli, població del Piemont, Itàlia. 
e «Auxentium» (LA 104, 10). Potser és un error de transmissió motivat per la forma nauxenci (> n’Auxenci), 

que apareix en P. 
f Atanasi, patriarca d’Alexandria del 328 al 373. 

E 
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com sant Eusebi8 no volgués consentir a la error de l’emperador, no s’estigué per 

menasses e dix davant tots: «Vosaltres dieu que lo Fill de Déu és menor que·l Pare, per 

qual raó creeu vós mon fill e dexeble més que a mi? Bé sabeu que no és dexeble sobre 

maestre ne servent sobre senyor ne fill sobre pare». E féu-se venir la carta en la qual 

tots los bisbes eren scrits e manà a sanct9 Eusebi que s’i scrivís e ell dix que no u faria 35 

per res: «Mas cremau aqueixa10 carta e féu-ne altra si voleu que yo m’i scriva». E, 

encontinent, Déu volent, ells cremaren la carta e los arrians feren-ne una al[CCXVd]tra e 

donaren-la a sanct Eusebi e als altres bisbes que s’i11 scrivissen. E sant Eusebi no u 

volgué fer; aprés, los bisbes, qui foren molt alegres, qui12 no s’i volgueren scriure pus 

que la carta fonch13 cremada.a 40 

E, com l’emperador fos de açò14 molt irat, ell liurà sant Eusebi als arrians e 

roçegaren-lo fins al palau del rey. E, com ell fos maltractat e scampàs molta sanch, 

encara no·ls volgué consentir. E, axí com ells lo roçegaven ab una corda per lo coll, ell 

fahia15 gràcies a Déu dient que ell era apparellat de morir per la fe cathòlica. Aprés, 

Constanti exellà en Liberi papab e en Dyonís e en Paulí16 e tots los altres bisbes qui 45 

tenien la part de sanct17 Eusebi, lo qual fonch portat per los arrians en la ciutat de 

Palestinac e aquí ells lo meteren en un loch tan stret que no·s pudia18 moure.  

E, com en19 Constanti fonch mort, en20 Juliàd succeí e féu tornar tots los bisbes qui 

eren exellats e féu obrir los temples de les ýdoles e tornà’ls tots en pau e que cascú 

visqués en aquella ley que volgués. E, axí, sanct21 Eusebi fonch desliurat e vench-se’n a 50 

Athanasi e recomptà-li la pena que havia sufferta.22 E, com en23 Julià fonch mort, regnà 

en24 Jovinià.e Aprés, sanct Eusebi tornà-sse’n a Vercell e lo poblé rebé’ll ab molt gran 

goig, mas altra vegada, mentre que en25 Valerif regnava, los arrians se alçaren e 

assetjaren la casa de sanct26 Eusebi e tragueren-lo de aquí e, ab pedres, apedregaren-lo 

e, axí, reté l’ànima a Déu. E fonch soterrat en la sglésia que ell havia feta. Diu-se que ell 55 

impetrà ab Déu que en aquella vila no pogués27 viure negun28 arrià. Sanct Eusebi 

visqué LXXXVIII anys.29 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 demanant: demanant li I2 

3 E: Enapres I2 

4 fet: ordenat en I2 

                                                 
a ‘Com que sant Eusebi no volgué signar la carta nova, els bisbes es negaren a fer-ho i s’alegraren que 

l’altra haguera estat cremada’ («Rursumque ariani alium cyrographum conscripserunt et Eusebio aliisque 

episcopis ut subscriberent tradiderunt, sed cum ab Eusebio animati nullatenus consentirent, ceperunt 

plurimum gratulari quod cyrographum cui coacti subscripserant penitus combustum uidebant» LA 697, 

30). 
b Liberi, papa del 352 al 366 
c «Scitopolim, in urbe Palestine», és a dir, Scythòpolis, actual Bet Shean, al nord de l’actual Israel. 
d Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. 
e Jovià, emperador roma del 363 al 364. 
f Es refereix a Flavi Valent, emperador romà d’Orient del 364 al 378, associat al seu germà Valentinià I, 

emperador romà del 364 al 375 Sembla que es tracta d’una error en la transmissió amb una corrupció del 

nom. 
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5 sanctedat: santedat I2 

6 sanct: sant I2 
7 sant: sanct I2 
8 sant Eusebi: sant eusesebi I1 sanct eusebi I2 
9 sanct: sant I2 
10 aqueixa: aquesta I2 
11 s’i: li I1 
12 qui: om. I2 
13 fonch: fonc I2 
14 fos de açò: de aço fos I2 
15 fahia: fehia I2 
16 en Liberi papa e en Dyonís e en Paulí: liberi papa e dyonis e pauli I2 
17 sanct: sant I2 
18 pudia: podia I2 
19 en: om. I2 

20 en: om. I2 
21 sanct: sant I2 
22 sufferta: soffer[ta] I2 
23 en: om. I2 
24 en: om. I2 
25 en: om. I2 
26 sanct: sant I2 
27 pogués: pogue I1 

28 negun: algun I2 
29 Sanct Eusebi visqué LXXXVIII anys: E visque lo benauenturat sant ens[ebi en]lo servey del redemptor nostre jesu 

[ch]rist ·lxxviii· anys I2 
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[CXIX] LA ASSUMPCIÓ DE LA VERGE MARIAa [CCXVIa] 

a assumpció de la molt humil1 Verge Maria en lo cel, en qual manera sia feta, és 

ensenyat per un libre que féu sanct2 Johan Evangelista.b Car, com tots los apòstols 

foren anats per diverses parts del món per prehicar, la Verge3 romàs en una casa qui stà 

prop lo mont de Syon. E, tant quant visqué, ab contínua devoció visità los lochs del seu 5 

car fill Jesuchrist, ço és, lo loch del baptisme, e del dejuni, e de la passió, e de la 

sepultura, e de la e del seu pujament com se’n pujà en lo cel. Segons que diu 

Epiphanus,4 sancta5 Maria visqué XXIII anys aprés6 la assumpció7 del seu fill, e 

recompta que la benaventurada Verge era de edat de XIIII anys com lo Fill de Déu 

Jesuchrist se encarnà en ella, e en lo XV any l’infantà e stigué ab Jesuchrist XXXIII anys. 10 

E, segons aquest compte, com ella morí fonch8 en edat de LXXII anys. Emperò, millor 

par ver ço que·s lig en altre loch: que ella visqué XII9 anys aprés son fill e que havia, 

com se morí, LX anys; [CCXVIb] e tants anys prehicaren los apòstols en Judea, segons 

que·s lig en les Hystòries scolàstiques.  

E un dia, axí com fonch venguda de cercar los sanctuaris del seu fill, li vench tan 15 

gran desig de Jesuchrist que lo seu cor ne fonch molt mogut a plorar, per ço com10 no·s 

podia més comportar de la companyia del seu fill11 Jesuchrist. Per què, encontinent, li 

apparegué un àngel molt resplandent e saludà-la ab honor, axí com a mare del Senyor, 

e dix-li: «Déus te sal, beneyta, reb la benedictió d’aquell qui manà la salut de Jacob. Vet 

un ram de palma, senyora mia, que yo t’é portat de paradís e fer l’as portar davant lo 20 

teu12 lit aprés tres dies, quant la tua beneyta ànima serà exida del teu cors.13 E sàpies 

que lo teu fill te spera axí com a mare honradora». E la Verge Maria respòs: «Si yo he 

trobada gràcia ab tu, prech-te que·m digues lo teu nom, mas, sobretot, que los apòstols, 

fills e frares meus, sien ajustats ab mi, per ço que yo·ls veja ab mos ulls corporals e que 

ells me soterren e que, present ells, reta14 yo la mia ànima a Déu. E prech-te que la mia 25 

ànima, com exirà del meu cors, que no veja negun spirit maligne». E l’àngel li dix: «Per 

què desiges saber, senyora mia,15 lo meu nom, qui és maravellós e gran? E vet que los 

apòstols huy seran ab tu, qui·t soterraran16 honradament, e en presència d’ells retràs 

l’espirit a Déu, car aquell qui lo propheta de Judea per un pèl portà en Babilònia,c ell, 

en un instant, porà portar los apòstols a tu. Per què17 has tu paor18 de veure los spirits 30 

malignes com tu hages tallat lo cap del diable e l’has despullat del seu poder? Emperò, 
                                                 
a Data de celebració: 15 d’agost. Ha rebut diferents noms segons el fet devocional que es volia destacar: 
Trànsit, Dormició, Assumpció, etc. La festivitat de la Dormició de la Mare de Déu ja se celebrava en els 
segles IV i V a Palestina, encara que fou amb l’emperador bizantí Maurici (582-602) que s’estengué per tot el 
cristianisme d’Orient. A Occident, on acabà imposant-se més el fet de l’assumpció al cel que el de la mort, 
arribà més tardanament, encara que ja era una de les festes més importants amb el papa Sergi I (687-701). 
L’escena es representa, si es tracta de la Dormició, amb un llit, on jau la Mare de Déu morta, envoltat dels 
apòstols, i Crist enmig que arreplega, acompanyat d’àngels, l’ànima de la seua mare; i, si és l’Assumpció, 
Maria envoltada d’àngels ascendint al cel.  
b La font principal que empra Voragine per al relat de l’assumpció és el transitus mariae de pseudo Melitó 
de Sardes, encara que faça referència al text de Joan Evangelista (el Teòleg). 
c Dn 14, 35. 

L 
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sia feta la tua voluntat, axí que no·ls veges». E, açò dit, l’àngel se’n pujà19 al cel ab molt 

gran resplandor. E la palma que l’àngel [CCXVIc] li portà20 maravellosament resplandia 

e era la verga molt verda e les fulles resplandents com stela matinal.  

Fonch fet en aquell temps, mentre que sant Johan prehicava en Èphesi, que en un 35 

moment fonch oït gran brogit en lo cel e una21 núvol prengué sanct22 Johan e·l posà a la 

porta de la casa on stava la Verge Maria, per què ell se n’entrà dins e saludà la Verge 

molt honradament.23 E, com la Verge Maria lo véu, ne fonch molt spantada24 e, per gran 

goig que n’hagué, plorà molt, e dix-li: «Fill, sies membrant de les paraules del teu 

maestre,25 qui·m comanà a tu com a mare e tu a mi com a fill.a Vet que yo só appellada 40 

per lo Senyor e dech exir de aquesta vida, per què·t coman la cura del meu cors. E he 

oït dir que los jueus han fet consell e dien entre ells: “Sperem-nos, barons e frares, fins 

que aquella qui portà Jesuchrist sia morta e prengam lo seu cors e cremem-lo”. E tu, 

fill, faràs portar aquesta palma davant lo meu lit com portareu lo meu cors al 

sepulcre». E sanct26 Johan li dix: «Molt volria que tots los apòstols, frares meus, fossen 45 

açí per ço que nosaltres te27 soterràssem loant Déu honradament». E, açò dient, tots los 

apòstols foren aquí aportats dels lochs on cascun prehicaven28 e foren davant la porta 

de la Verge Maria. E, com se veren ensemps, foren maravellats,29 dient: «Què és açò ni 

per què nos ha ajustats lo Senyor?». E sanct30 Johan exí en aquells e·ls dix: «Sapiau, 

frares, que la nostra senyora se deu partir de nosaltres per mort corporal e siau avisats, 50 

com ella serà morta, que negú31 no plor, per ço que lo poble, que u32 sentiria, no se’n 

torbe ne diguen: “Veus aquests com temen mort qui prehiquen als altres resurrectió”».  

Recompta sanct33 Dyonís, qui fonch34 dexe[CCXVId]ble de sanct35 Pau apòstol, en 

lo Libre dels divinals noms, que los apòstols tots se ajustaren com la Verge Maria morí e 

ell diu que y fonch36 e que cascú dels apòstols féu sermó a laor de la Verge e de 55 

Jesuchrist. E diu axí, parlant a sanct37 Timotheu: «Nós havem conegut e tu que molts 

dels sancts frares nostres nos ajustam a la visitació del cors de la Verge, la qual rebé 

Déu, e aquí present sanct Jaume, frare del Senyor,38 e sanct Pere e la gran altesa dels 

theòlechs, sanct39 Pau. Aprés fonch vist que tots los àngels loaren Déu per ella, 

altament cantant ab molts plasents cants e sons, qui la se’n pujaven al cel». Açò diu 60 

sanct Dyonís.40 

E, com la Verge41 véu tots los apòstols ajustats, ella beneý Jesuchrist42 e posà’s43 

enmig dels apòstols, qui staven ab ciris cremants e44 lanternes ençeses. E, devers la 

quarta hora de la nit, Jesuchrist vench ab tots los àngels, e ab los patriarques, e ab los 

màrtyrs, e ab los confessors e ab les vèrgens; e se ordenaren davant lo lit de la Verge, 65 

tots cantant e loant Déu altament. E lo soterrament feren ab gran honor, car ell, 

primerament, ço és, Jesuchrist, començà a cantar, dient: «Vine, eleta mia, e posaré a tu 

en la mia cadira, car yo he desijada45 la tua bellesa e la tua persona». E ella li respós, 

                                                 
a Jn 19, 26-27. 
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dient: «Yo he apparellat lo meu cors, Senyor».a Lavors, tots aquells qui eren venguts ab 

Jesuchrist començaren a cantar dolçament, dient: «Ací és aquella que may no sabé què 70 

s’és negun46 defalliment e rebrà fruyt en esguart de les sanctes47 ànimes».b E la Verge 

Maria, aprés, cantà de si mateixa, dient: «Totes les generacions me diran beneÿta, car 

aquell qui és poderós m’à feta gran al seu sanct48 nom».c E, lavors, lo cantor de tots los 

[CCXVIIa] cantors, ab gran noblesa, cantà, dient: «Vine de Líbano, sponsa49 mia, vine e 

seràs coronada».d E ella li respós: «Vet que yo vinch, car en lo cap del libre és scrit de 75 

mi que yo faça la tua voluntat, Déu meu, car alegrat s’és l’espirit meu en tu, Déu meu e 

salvador».e E, axí, la ànima de la Verge Maria50 exí del seu cors e se n’anà en los braços 

del seu fill, e no sentí neguna51 dolor de carn ne neguna52 corrupció. E dix Jesucrist als 

apòstols: «Aportau lo cors de la Verge Maria, mare mia, en la vall de Josaphat e 

soterrau-lo aquí en un sepulcre nou que y trobareu. E sperau-me aquí fins al terçer dia, 80 

que yo tornaré a vosaltres».f  

E, encontinent, la encircuïren roses e flors, ço és, honrats màrtyrs, e los liris de les 

valls, ço és, la companyia dels àngels e dels confessors e de les vèrgens. E, aprés de ella, 

cantaven los apòstols, dient: «O, Verge molt sàvia! En qual loch vas –o, senyora!– hages 

memòria de nosaltres». E, lavors, los cants de aquells se’n pujaven e la companyia, qui 85 

romàs maravellada, cantant anaren devers ella. E veren lo rey seu, qui se’n portava la 

ànima53 de la Verge en los seus braços, per què tots maravellats cridaven un cant, dient: 

«Qui és aquesta qui se’n puja del desert, abundant en delits, e és posada sobre lo seu 

amat?».g E aquells qui l’acompanyaven los respongueren, dient: «Aquesta és la molt 

bella entre les filles de Hierusalem, axí com l’aveu vista plena de caritat e de amor, axí 90 

alegra és rebuda en lo cel e en la dreta part del Fill, en la cadira de glòria, és 

col·locada». Los apòstols veren la ànima de la Verge Maria ab tan gran resplandor que 

neguna lengua mortal no ho poria recomptar.  

E, com les tres vèrgens qui aquí eren hague[CCXVIIb]ren lo seu cors despullat per 

lavar-lo, resplandí tant fort lo seu cors que no la pogueren mirar ne veure. E fonch aquí 95 

aquella claredat54 tant longament fins que lo cors d’ella fonch levat. Enaprés, los 

apòstols prengueren lo cors ab gran reverència e·l posaren sobre lo lit. E dix sanct55 

Johan a sanct56 Pere: «Tu aportaràs57 aquesta palma davant lo seu cors, per tal com 

Jesuchrist t’à ordenat per pastor a nosaltres». E sant Pere respòs: «Tu la deus millor 

                                                 
a Sal 108, 2. 
b Sap 3, 13. 
c Lc 1, 48-49. Es tracta del cant del Magnificat. 
d Ct 4, 8. 
e Sal 40, 8-9 i Lc. 1, 47. De nou la Mare de Déu respon amb el Magnificat. És realment curiós com el relat de 
la dormició i l’assumpció, que no té cap fonament escripturístic, es construeix a base de retalls, com un 
collage, de diferents texts bíblics de l’Antic i del Nou Testament. És una manera de fonamentar a través 
d’escrits canònics una creença apòcrifa. 
f El relat també pren com a model la passió i mort de Crist: el via crucis inicial, la resurrecció al tercer dia, 
l’oposició dels jueus, la incredulitat de sant Tomàs, etc. 
g Ct 8, 5. 
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portar, per ço com es elegit verge e tu, frare, te reposist sobre los pits del Senyor e, de 100 

aquí, fuist ple de gràcia e de saviesa, per què és justa cosa que tu rebist tant gran do del 

seu fill que dóns en aquesta Verge més honor. Per què tu deus portar aquesta palma de 

lum davant lo lit e yo portaré lo seu sanct58 cors. E los altres apòstols, frares nostres, 

encircuint lo lit, donaren laors a Déu». E sant Pau dix: «E yo, qui só menor de tots 

vosaltres, lo portaré ab tu».  105 

E, axí com ells levaren lo cors ab lo lit, sanct Pere començà de cantar, dient: «Exí 

Israel de Egypte, al·leluya!»;a e tots los altres dolçament cantaren allò mateix. E, 

encontinent, nostre Senyor cobrí lo lit e los apòstols ab una59 núvol, que negú60 no·ls 

vehia. E foren aquí los àngels, qui cantaven humilment ab los apòstols, axí que tota la 

terra ab so de maravellosa suavitat compliren. E tots los hòmens de la ciutat de 110 

Hierusalem foren moguts per lo plasent cant que oïren e corregueren fora61 la ciutat per 

saber què era. E veren que los apòstols portaven lo cors de la Verge Maria e tornaren 

en la ciutat per armes, dient: «Anem tots e matem los dexebles de Jesuchrist e cremem 

lo cors qui portà lo enganador». E lo príncep dels preveres, açò veent, fonch molt 

[CCXVIIc] irat e mogut, e dix: «Veus lo tabernacle de aquell qui nosaltres e62 tota nostra 115 

ley ha torbada quina glòria reb ara!». E, com açò hagué dit, posà les mans63 al lit per 

lançar lo cors en terra, mas, encontinent, li secaren les mans e·s tengueren al lit e, axí, 

ell64 era de gran dolor congoxat. E tot l’altre poble qui aquí era tornà cech. E lo príncep 

dels preveres cridava, dient: «Sanct65 Pere no·m desempàs66 en aquestes tribulacions, 

mas prech-te que tu prechs Déu per mi. Membrar-te deu com yo t’ajudí en aquella hora 120 

com la serventa portera te accusà».b E sanct67 Pere li dix: «Nosaltres havem a fer molt 

en soterrar aquesta senyora, per què no podem entendre a68 la tua cura, mas, si tu creus 

en Jesuchrist, qui aquesta dona portà,69 encontinent seràs guarit». E lo príncep dels 

preveres li respós: «Yo crech que Jesuchrist és ver Fill de Déu e que aquesta és la sua 

mare». E, tantost, les mans se departiren del lit, mas los braços li70 romangueren sechs e 125 

la dolor que no·s partia d’ell. E sanct71 Pere li dix: «Besa lo lit e digues axí: “Yo crech en 

Jesuchrist, lo qual aquesta dona72 portà, e, aprés del part, fonch verge”». E, com açò 

hagué dit, ell73 fonch guarit. E, aprés açò, sanct74 Pere li dix: «Pren la palma de nostre 

frare sanct75 Johan e posa-la sobre lo poble qui és cech; e aquell qui volrà creure en 

Jesuchrist cobrarà la vista e aquell qui no volrà creure no·s porà veure per totstemps».76 130 

Aprés, los apòstols posaren lo cors de la Verge en lo moniment e posaren-se prop 

ell, segons que lo Senyor los havia dit. E, en lo terçer dia, Jesuchrist vench aquí ab 

molts àngels e·ls saludà dient: «Pau sia ab vosaltres». E ells li respongueren: «Glòria sia 

a77 tu, Senyor, qui sols fas grans maravelles». E, aprés, [CCXVIId] ell dix als apòstols: 

«Quina oració e honor vos pensau que yo dó a la mare mia?». E ells digueren: «Senyor, 135 

                                                 
a Sal 114, 1. Aquest salm expressa l’alegria per l’exida dels jueus d’Egipte i és interpretat com el goig de 
l’ànima en eixir del cos després de la mort. Per aquest motiu era especialment idoni per al soterrament de 
la Mare de Déu. 
b Lc 22, 54-77. 
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justa cosa és que, axí com tu has vençuda la mort e regnes per tots temps,78 que axí 

resuscits la tua mare e que la metes a la tua dreta part en per totstemps».79 E açò ell los 

atorgà, per què sanct80 Miquel fonch aquí, qui presentà davant Jesuchrist la ànima de la 

Verge sancta Maria.81 E, lavors, lo salvador parlà, dient: «Leva, cosa mia, coloma mia, 

tabernacle de glòria e vexell de vida, temple celestial. E, axí com tu no has sentit 140 

neguna carnal temptació, axí82 lo teu cors no sentirà corrupció en lo moniment». E, 

encontinent, lo seu gloriós cors ab l’ànima exí del moniment e se’n pujà en lo cel 

gloriosament ab los àngels. E, com sant Thomàs no fos aquí present quant la soterraren, 

ell no volgué res creure que los altres li comptassen, per què, encontinent, li vengué del 

cel la correja ab què era cenyida la Verge Maria, per ço que83 cregués que lo seu cors era 145 

pujat alt en lo cel.a E tots los altres vestiments romangueren en lo moniment a 

consolació dels faels chrestians. 

De una partida del vestiment dien que veren aytal84 miracle: com lo duch de 

Normandia85 hagué la ciutat de Cenonab assetjada, lo bisbe d’aquella ciutat féu bandera 

de la gonella de la86 Verge Maria, que tenien allí honradament, e, ab tot lo poble, ell exí 150 

defora contra los enemichs, los quals foren absegats e mal no·l pogueren fer. E, com los 

de la ciutat ho veren, digueren que juý de Déu era e destroïren tots los enemichs, per 

què no fonch plasent a la Verge Maria. E açò fonch provat per ço com perderen la 

gonella, que no la veren, e los enemichs, qui aprés cobraren la vista.  

[CCXVIIIa] En la revelació de sancta87 Elizabethc és legit que, axí com ella era una 155 

vegada arrepada en spirit, ella véu un sepulcre en un loch molt luny, qui era il·luminat, 

en lo qual havia una figura de dona e staven-li prop una gran multitut de àngels. E, 

aprés, aquella dona se dreçava e·s levava molt alt ab los àngels qui li staven de prop. E, 

aprés, vengué envers ella un hom del cel molt maravellós, qui portava en la part dreta 

la creu per senyal, e seguiren-lo gran multitut de àngels. E, axí, aquella alegrament la 160 

se’n pujaren al cel cantant. E, aprés poch de temps, sancta88 Elizabeth demanà a l’àngel 

ab qui parlava tantes vegades què era aquella visió. E l’àngel li dix: «A tu és mostrat en 

aquella visió que la nostra Senyora se n’és pujada en carn e en ossos en lo cel». E dix en 

aquelles revelacions que era a ella revelat que, aprés XL dies de la sua mort, se’n muntà 

la Verge Maria, car la Verge Maria, ab ella parlant, li dix: «Aprés la ascensió del Senyor 165 

visquí yo un any entegre e tants dies com són aprés de la ascensió del Senyor fins a la 

                                                 
a Voragine conclou aquest relat de l’assumpció destacant el caràcter apòcrif d’aquest (LA 115, 127-131), 
fragment que no recull FS. Cita una carta de sant Jeroni a Paula i Eustaqui en què només s’accepten com a 
vertaders nou dels episodis: que la Mare de Déu comptà amb assistència a l’hora de la seua mort; que 
quan morí estaven amb ella els apòstols; que morí sense cap dolor; que fou soterrada a la vall de Josafat; 
que quan la seua ànima eixí d’aquest món estígué acompanyada de Crist i de la cort celestial; que els jueus 
intentaren impedir el soterrament; que amb la seua mort es produïren molts prodigis; que els prodigis 
foren molt importants i que fou portada al cel en cos i ànima. Aquesta suposada carta de sant Jeroni posa 
com a exemple de falsedat l’episodi de l’arribada de sant Tomàs. 
b Chartres, població del Centre, França. 
c Es refereix a santa Isabel de Schönau (ca. 1128-1164), una de les santes místiques més importants de l’edat 
mitjana. 
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mia assumpció. E, com yo morí, foren aquí presents tots los apòstols, qui soterraren lo 

meu cors honradament, mas yo resuscití aprés al XL dia». E, com sancta Elizabeth 

demanàs a ella si devia allò manifestar ne colre, dix-li: «No és de dir a hòmens carnals e 

increents ne és de amagar a hòmens faels e devots».  170 

Donchs, és de notar que la Verge Maria89 se’n pujà al cel entegrament, e 

alegrament, e honradament e excel·lentment. 

Car ella se’n pujà entegrament en cors e en ànima, axí com piadosament la 

Sglésia ho creu,90 la qual cosa affermen molts sancts91 e se esforçen de provar per 

manifestes raons. E la raó de sanct92 Ber[CCXVIIIb]nat és: per ço que93 Déu honra los 175 

cossos dels sancts94 ‒ço és, sanct95 Pere e sanct96 Pau e sanct Jaume e los altres‒, axí que 

a ells fonch assignat loch covinent,97 no és maravella si los cors de la Verge sancta98 

Maria col·loca sobre la terraa per honor del seu Fill. No és cosa deguda que Jesuchrist 

hagués menyspreada la honor del cors de la sua gloriosa mare com tots los altres 

tinga·n honrats, segons que veem. Diu sanct99 Hierònim que en lo XVIII dia de les 180 

kalendes de setembre se’n pujà als cels la100 Verge Maria. E açò diu de la corporal 

assumpció101 e la Sglésia ho elegí més piadosament duptar que, si en alguna cosa 

defallia presumptuosament, que axí sia creador102 com ell ho prova en les següents 

raons: «Car molts són aquells qui dien que aquells qui ab Jesuchrist resuscitaren que és 

complida en ells la perdurable resurrectió e molts dien que sanct Johan Evangelista és 185 

en carn glorificat ab Jesuchrist. Donchs, no devem duptar que la103 Verge Maria, la qual 

fonch mare sua, que no sia ab ell corporalment, lo qual certament dix: “Honra pare e 

mare” e “no venguí per trencar la ley, mas per donar compliment en aquella”. Donchs, 

la sua mare honrà sobre tots». E sanct Agustí104 afferma açò mateix e prova per tres 

raons. La primera és la unitat de la carn de Jesuchrist e de la105 Verge Maria, e diu axí: 190 

«Podridura e vèrmens és vituperi de la humanal condició, del qual vituperi és guardat 

Jesuchrist, per què és cosa deguda que la condició de la Verge Maria ne sia guardada». 

La segona raó és la dignitat del cors d’ella, per què diu: «La cadira de Déu, el106 tàlem 

del Senyor del cel e lo tabernacle de Jesuchrist és digna cosa que sia là on ell és, per què 

és digna cosa que aquell tan [CCXVIIIc] preciós tresor sia millor servat en lo cel que en la 195 

terra». La terça raób diu axí: «Alegrar-te deus, Maria, e açò per la tua entegritat de la 

tua carn virginal, per què alegre’t ab molt gran goig, per cors e per ànima, en lo propri 

fill teu. E, per lo teu fill, no deus seguir ne haver neguna corrupció, com107 tu no fosses 

corrumpuda infantant lo teu fill gloriós. Per què108 és digna cosa que sies sens 

corrupció, car tan gran109 gràcia exí de tu, e que entegra visques tu, qui perfeta gràcia 200 

engenrist a tots, e que sies ab aquell qui portist en lo ventre teu e ab aquell que tu 

guarist110 e nudrist. O, Maria, Mare de Déu! No·n111 gos de tu alre pensar ne dir». Açò 

fonch lo que dix lo sobiran112 versificador: «Pujà-sse’n en los cels la Verge infantadora, 

verge de Yessé,113 no gens sens cors, mas sens temps se n’anà en son ésser». 

                                                 
a Amb el sentit de ‘per damunt de, més enllà de la terra’. 
b «Tertia est uirginalis carnis perfecta integritas» (LA 115, 164). 
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És provat que alegrament se’n pujà la Verge Maria, segons que diu sanct114 205 

Geralt,a bisbe e màrtyr, en les sues Omelies:115 «Huy reberen los cels la Verge Maria116 

alegrament, e los àngels alegrant, e los archàngels jubilant, e los trons exultant, e les 

senyories117 psalmejant, e los principats so faent,118 e les potestats guitarres tocant, e 

cherubín e seraphín hymnes dient, qui la portaren119 a la cadira de la sobirana 

majestat».  210 

Pujà-sse’n honradament,120 per ço com Jesuchrist vench a ella ab tota la cort 

celestial, on diu121 sanct Hierònim: «Qui és aquell qui basta açò a pensar, en qual 

manera la gloriosa del món e regina122 se’n sia pujada en los cels, ne ab quanta devoció 

sia a ella venguda tota123 la cort celestial, ne ab quanta diversitat de cantars ne ab124 

plasent cara la haja rebuda Jesuchrist, fill seu, abraçant, e la haja exalçada sobre tota 215 

creatura?». És de creure que la cavalleria celestial, per fer honor a la125 Verge Maria, ab 

molt [CCXVIIId] gran claredat vengué e la portaren a la cadira de Déu, cantant e Déu 

loant; e que, lavors, se alegràs tota la cort celestial e se alegrarà per totstemps126 del seu 

adveniment gloriós. E, axí, la festa que nosaltres fem cascun any127 fan ells 

contínuament cascun dia. Lo creador li vench128 ab gran honor e meté-la ab alegria en la 220 

sua cadira, car en altra manera no129 haguera complit ço que ell manà130 en la sua ley, 

dient: «Honra ton pare e ta mare». 

Pujà-sse’n la Verge131 excel·lentment, on diu sanct Hierònim: «Aquest és lo dia en 

lo qual se’n pujà la Verge Maria en la altesa del seu fill e és assetiada en la cadira del 

seu fill132 e és gloriosa ab Jesuchrist». En quina manera sia ella alt pujada en la celestial 225 

glòria ne honrada, sanct Geralt, bisbe e màrtyr, ho recompta en les sues Omelies, dient: 

«Sols lo Senyor Jesuchrist pot aquesta Verge glorificar, axí com ha fet, per ço que per la 

sua majestat rebe contínuament honor e laor. És gloriosa per los àngels, e és vallejada 

per les companyies dels archàngels, e és posseïdora dels alegraments dels trons, e és 

encircuïda de les alegries de les senyories,133 e és acompanyada per los principats, e és 230 

abraçada per les potestats, e és recircuïda per les honors de virtuts, e cherubín e 

seraphín, qui la alegren ab molts cantars plasents. E la gloriosa134 Trinitat, qui135 la 

alegra ab molts136 perdurables alegries, e per la sua gràcia, que a ella encircuí, entenen 

tots en ella. E l’orde dels apòstols, qui la honren ab molts137 grans laors; e la multitut 

dels màrtyrs, qui la supplica; e los confessors, qui la loen cantant contínuament;138 e les 235 

vèrgens, que contínuament celebren a la sua glòria. E los inferns li udolen e los diables 

li criden». 

Un capellà era molt [CCXIXa] devot a la Verge Maria e contra la dolor de les V 

naffres de Jesuchrist ell tot dia, per aquestes paraules, loava la Verge Maria, dient: 

«Alegre’t, sancta,139 de Déu engenradora, Verge immaculada! Alegre’t tu, qui per 240 

l’àngel rebist goig! Alegre’t140 tu, que engenrist la claredat del perdurable lum! Alegre’t, 

sancta,141 de Déu engenradora verge! Tu sola, mare sens corrumpiment, a tu sola loa 

                                                 
a Sant Gérard de Csanád (980-1046), l’obra del qual està hui perduda. 
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tota creatura, sies per nosaltres perdurable intercessora». E, axí com lo capellà fonch 

constret de molt gran dolor en lo temps de la mort, ell hagué gran paor. E la Verge li 

apparegué, dient:142 «Per què has paor tu, fill, qui tantes vegades me has donat goig? 245 

Per què? Alegre’t! E, per ço que perdurablement te alegres, vine ab mi en glòria». 

Un monge havia en la Verge Maria gran devoció e era molt viciós. E, una vegada 

que ell anava a fer un peccat que havia acostumat de fer, passà143 davant l’altar de la 

Verge Maria e saludà-la. E, aprés, ell exí de la sglésia e, axí com ell passava una aygua, 

caygué e morí. E, axí com los diables se’n portaven l’ànima, los àngels hi contrestaren 250 

per ço que la desliurassen, mas los diables digueren: «E, per què sou ací venguts 

vosaltres, que no haveu res en aquesta ànima?». E, encontinent, fonch aquí la Verge 

Maria e flastomà-los com ells havien robada la sua ànima. E ells li digueren que 

l’havien144 trobat en mala vida. E ella los dix: «Ço que vosaltres dieu no és ver, car, 

abans que anàs en nengun145 loch, ell me saludà e, com se’n tornava, féu146 allò mateix. 255 

E, si us par que yo us faça injúria, posem nostre juý en poder del sobiran rey». E, com 

de açò pledejassen davant lo Senyor, al Senyor plagué que l’ànima tornàs al cors e 

que·s penedís de sos defalliments. E, entre[CCXIXb]tant, los frares, veent que les matines 

se trigaven de dir, ells cercaren lo sagristà e trobaren-lo en l’aygua negat. E, com lo 

traguessen de la aygua e fos resuscitat, demanaren-li147 com li era pres e ell comptà’ls 260 

tot lo fet, per què féu bones obres tota la sua vida. 

Fonch148 un cavaller molt poderós e rich e donà tot ço del seu no sàviament, per 

què vench a molt gran pobresa. E tenia molt bona muller e tenia molt gran devoció en 

la Verge Maria. E, com fos prop una festa en la qual lo cavaller solia donar grans dons e 

grans presents e, com no tingués què donar, anà-sse’n un boscatge ab gran tristor per 265 

fugir a vergonya. E, aquí, un cavaller molt terrible li apparech e dix-li: «Per què es tu 

ací? Digues-me la causa de la tua tristícia». E lo cavaller li comptà tota la tenor del seu 

fet e lo diable li dix: «Si tu vols a mi obeir, tu hauràs majors riqueses que no havies 

abans».149 E lo cavaller promés al príncep de tenebres que ell obeiria a tota la sua 

voluntat, mas que li donàs ço que promés li havia. E lo diable li dix: «Ves-te’n a la tua 270 

casa e trobaràs en tal loch molt or e molt argent e moltes pedres precioses. E tu portar 

m’as ací ta muller en tal dia». E, sots aquesta condició, lo cavaller se’n tornà a casa e 

trobà tot ço que lo diable li havia dit,150 per què ell cobrà les possessions que havia 

empenyorades, e donà e féu grans palaus, axí com solia, e comprà catius e cavalls. E, 

com fonch prop del dia que havia promés de portar sa muller, ell li dix: «Dona anem 275 

defora vós e yo en un loch on havem a·nar». E ella, tremolant, pujà en lo cavall e 

comanà’s a la Verge Maria. E, com foren luny, ells trobaren en lo camí una sglésia e la 

dona devallà dell cavall [CCXIXc] e entrà en la sglésia; e son marit la sperava defora. E, 

dementre que ella fahia oració davant l’altar, comanant-se a la gloriosa Verge Maria 

molt devotament e dient ses pregàries, ella s’adormí soptosament. E la Verge Maria, en 280 

semblança de la dona, exí de la sglésia e pujà en lo cavall e pensaren de anar. E la 

muller del cavaller, dormint, romangué en la sglésia e lo marit, pensant que portava sa 
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muller, tirà son camí. E, com foren venguts al loch on havien anar, trobà aquí lo diable, 

qui venia devers ell ab gran cuyta, qui havia gran goig que·s pogués venjar de la muller 

del cavaller, qui li fahia molts enuigs e·l malehia tots dies. Mas, com véu la Verge 285 

Maria, tengué’s per scarnit e no s’i gosà acostar. E dix al cavaller: «O, home infael! Per 

què m’as axí scarnit e·m vols envergonyir com yo havia a tu tant de bé fet? Yo·t diguí 

que·m portasses a la tua muller e has-me portada la engenradora del Senyor. Yo volia 

la tua muller e tu151 has-me portada la mare del Senyor, que solament la sua vista me 

crema, car la tua muller tots dies me fa moltes injúries e de aquella yo volia pendre 290 

venjança, e tu has-me portada aquesta per tal que·m dó vexacions e·m trameta en 

infern». E, com açò oí lo cavaller, fonch molt spantat e no li pogué respondre, mas la 

Verge Maria li dix: «Com es tu, dimoni, tan agosat que vulles venir contra la mia 

devota? Sàpies que per açò seràs punit e man-te que devalls en infern, e que crems aquí 

perpetualment e que may no n’isques perquè no façes dan a negú qui en mi haja 295 

devoció». E lo diable se partí de aquí ab gran udolament. E lo cavaller se partí d’ell e 

lançà’s als peus de la Verge Maria humilment, mas la Verge lo increpà [CCXIXd] e 

manà-li que se’n tornàs a la sua muller, qui dormia en la sglésia, e que desemparàs les 

riqueses del diable, qui·l portaven a perdició. E lo cavaller tornà-sse’n a la sua muller, 

qui dormia, e comptà-li tot ço que li era esdevengut. E, com se’n fonch tornat a casa 300 

sua, lexà totes les riqueses152 del dimoni e ell e sa muller pensaren de servir e de loar la 

Verge Maria devotament. Aprés, se n’anaren a Déu alegrament. 

Al juý de Déu fonch un home arrepat en visió que era agreviat153 per molts 

peccats, per què lo diable fonch aquí e dix: «Aquesta ànima és mia per juý de Déu e yo 

tinch carta pública». E nostre Senyor li dix: «On has tu la carta?». E lo diable li dix: «Yo 305 

tinch carta, la qual tu has dictada de154 ta boca e has manat que duràs per totstemps,155 

quant diguist: “Aquella hora que menjaràs del fruyt de vida, morràs per mort”.a E, com 

aquest sia d’aquest nat qui menjà lo fruyt,b ço és, lo menjar per tu vedat, per dret de la 

tua sentència, deu morir». E nostre Senyor dix: «O, home, degut t’és qui parla per tu». 

Mas, l’ome callà. E lo diable dix: «Yo tinch prescripció contra ell, per ço com XXX anys 310 

ha, e més, que yo só en possessió e a mi ha obeït com a servent». E l’home callà. E lo 

diable dix: «Mia és l’ànima, per ço que, si ell ha fet negun bé, ell ha fet més mals, qui 

vencen los béns». E, com lo Senyor no volgués contra ell axí tantost donar la sentència, 

ell li assignà que dins VII dies li vengués davant e que donàs raó de tot ço que dit és. E, 

com ell se partís davant lo Senyor tremolant e plorant, un home li vench davant, qui li 315 

demanà la causa de la sua tristor. E, com lo y hagué dit tot per orde, aquell li dix: «No 

hajes paor que yo t’ajudaré fortment». E l’ome demanà-li com havia [CXXa] nom e 

aquell li dix: «Yo he nom Veritat». Aprés ne trobà un altre que li dix que li ajudaria 

fortment e demanà-li com havia nom e aquell li dix Justícia. E al VIII dia aquells 

vengueren al juý e lo diable parlà primerament, mas Veritat li respós, dient: «Nosaltres 320 

                                                 
a Gn 2, 17. 
b ‘L’home és descendent d’Adam, que menjà del fruit prohibit per Déu’. 



 676

sabem que dues morts són, una corporal e altre156 spiritual. E aquella carta que tu 

dimoni157 dius no parla de158 mort spiritual, mas de mort159 corporal. E160 és manifest per 

ço com tots los hòmens no són per allò jutjats a mort de infern, jatsia que tots són nats 

de aquells desobedients qui·n menjaren. E, quant a la mort del cors, és per totstemps161 

durador, que negú no pot scusar que no muyre, emperò, quant a la mort de la ànima, 325 

est revocat per la preciosa sanch de Jesuchrist». E lo diable, vençut de la primera raó, 

parlà de la segona. E Justícia respós-li, dient: «Jatsia açò que tu l’ages tant posseït com a 

servent, emperò raó te contrastava tota hora e dehia que a cruel senyor servia». A la 

terça raó no y hagué qui li ajudàs e dix lo Senyor: «Sien aportades les balançes perquè 

los béns e los mals sien pesats». E la Veritat e la Justícia digueren al peccador: «A la 330 

mare de misericòrdia, que seu aprés del Senyor, ab tota ta pença socorre162 a ella e 

prega-la que t’ajut». E,163 com ell ho fes, la Verge Maria li vench ajudar e posà la sua mà 

en la balança, en aquella part en què staven pochs béns, e lo diable, axí mateix, de la 

altra part s’esforçava si’n poguera traure dels béns perquè la sua164 part pesàs més. 

Mas, la mare de misericòrdia ajudà en aquell e·ll desliurà. E, lo diable vençut, l’ome se 335 

penedí e d’aquí avant serví Déu humilment. 

Axí com los chrestians de la ciutat de Burguesa combregaren en lo dia [CXXb] de 

Pasca, ab165 los infants chrestians vench un infant jueu a l’altar, qui rebé lo cors preciós 

de Jesuchrist. E, com fonch a casa tornat, dix que ab los infants chrestians era anat a la 

sglésia e havia combregat, per què lo pare lo lançà dins en un forn cremant, mas, 340 

encontinent, li apparegué la Verge Maria, qui·l guardava de cremar. Per què la mare de 

l’infant, per son cridar, hi féu aplegar molts jueus e chrestians e, com veren l’infant sens 

tot166 mal, ells lo’n tragueren del forn. E li demanaren com era scapat e l’infant los dix: 

«Sapiau que aquella dona qui stà sobre l’altar m’à restaurat del foch». E, lavors, los 

chrestians entengueren que era la Verge Maria, per què prengueren lo pare de l’infant e 345 

lançaren-lo en lo forn calent. E lo jueu, de continent, se cremà e totalment fonch 

consumit.  

Foren alguns monges que abans del dia staven prop de una aygua e aquí ells 

comptaven e dehien faules. E oïren gran brogit en l’aygua, aytal com de mariners, e los 

monges digueren: «Qui sou vosaltres?». E aquells respongueren: «Nosaltres som 350 

dimonis qui portam en infern l’ànima de Ebroni,b prebost de la casa del rey de França, 

per ço com se exí del monestir de Sant Gall».c E de açò los monges foren spantats, per 

què cridaren alt: «O, sancta167 Maria, prega per nosaltres!». E los diables digueren: «Bé 

us és stat mester que pregasseu sancta168 Maria, car sapiau que nosaltres vos volíem 

                                                 
a Bourges, població del Centre, França. 
b Ebroí, mestre de palau de Nèustria (ca. 657-683), implicat en la lluita pel poder entre Clodoveu III i 
Teodoric III. 
c Sankt Gallen, monestir fundat al començament del s. VII i que fou el centre principal de la cultura 
alemanya fins al s. XI. 
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negar en l’aygua, per ço com vosaltres parlau no degudament en aquesta hora». Per 355 

què los monges se’n tornaren al monestir e los dimonis en infern.a 

                                                 
1 humil: sacratissima I2 
2 sanct: sant I2 
3 la Verge Maria: la intemerada verge maria I2 
4 Epiphanus: epiphanius I2 
5 sancta: santa I2 
6 aprés: apres de I2 
7 assumpció: ascensió I2 (ascensionem LA 115, 3). Error d’I1 ja que els dos termes diferencien dues maneres 
d’ascendir al cel en cos i ànima: una, per voluntat i poder propis (l’ascensió de Crist) i, altra, per privilegi 
concedit a Maria per Déu (l’assumpció). Per aquest motiu, a la iconografia, l’assumpció és representada 
amb la Mare de Déu conduïda al cel pels àngels perquè per ella mateixa no ho haguera pogut fer. 
8 fonch: fonc I2 

9 XII: dotze I2 
10 com: que I2 
11 fill: car fill I2 
12 lo teu: ton I2 
13 cors: sant cors I2 
14 reta: rete I2 
15 desiges saber senyora mia: desiges senyora mia saber I2 
16 soterraran: soterraren I2 
17 Per què: E perque I2 
18 paor: por I2 
19 pujà: munta I2 
20 portà: aporta I2 
21 una: un I2 
22 sanct: santc I1 sant I2 
23 honradament: humilment I2 
24 spantada: marauellada I2 
25 maestre: mestre I2 
26 sanct: sant I2 
27 te: a vos senyora I2 
28 prehicaven: prehicava I2 
29 E com se veren ensemps foren maravellats: om. I2 
30 sanct: sant I2 
31 negú: negun I2 
32 que u: quiu I2 
33 sanct: sant I2 
34 fonch: fonc I2 

35 sanct: sant I2 
36 fonch: fon I2 
37 sanct: sant I2 
38 frare del Senyor: om. I2 
39 sanct: benaventurat sant I2 
40 Açò diu sanct Dyonís: Aço recompta sanct dyonis en lo damunt nomenat libre I2 
41 la Verge: la sacratissima verge maria senyora nostra I2 
42 Jesuchrist: glorios fill jesu christ redemptor nostre I2 
43 posà’s: posas humilment I2 
44 e: e ab I2 
45 desijada: desiada I1 

46 negun: algun I2 
47 sanctes: santes I2 

                                                 
a VSR i FS ometen dos miracles més, un text de Joan Damascé i un text de sant Agustí, amb què es tanca el 
capítol. 
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48 sanct: sant I2 
49 sponsa: sposa I2 
50 la ànima de la Verge Maria: la santíssima anima de la immaculada verge maria I2 
51 neguna: alguna I2 
52 neguna: alguna I2 
53 qui se’n portava la ànima: qui sen pujava la santissima anima I2 
54 claredat: resplandor I2 
55sanct: sant I2 
56 sanct: sant I2 
57 aportaràs: portaras I2 
58 sanct: sant I2 
59 una: un I2 
60 negú: negun I2 
61 fora: fora de I2 
62 e: e a I2 
63 les mans: la ma I2 
64 ell: om. I2 
65 Sanct: Sant I2 
66 desempàs: desempara I2 
67 sanct: sant I2 
68 a: en I2 
69 qui aquesta dona portà: lo qual aquesta santissima senyora porta I2 
70 li: om. I2 
71 sanct: sant I2 
72 dona: senyora I2 
73 ell: encontinent I2 
74 sanct: sant I2 
75 sanct: sant I2 
76 totstemps: tostemps I2 
77 a: ab I2 
78 totstemps: tostemps I2 
79 totstemps: tostemps I2 
80 sanct: sant I2 
81 la ànima de la Verge sancta Maria: la santissima anima dela intemerada verge maria I2 
82 axí: e axí I1 
83 per ço que: perque I2 
84 aytal: semblant I2 
85 de Normandia: dormandia I1 
86 la: la sacratissima I2 
87 sancta: santa I2 
88 sancta: santa I2 
89 la Verge Maria: la sacratissima verge maria senyora nostra I2 
90 la Sglésia ho creu: ho creu la sancta mare sglesia catholica I2 
91 sancts: sants I2 
92 sanct: sant I2 
93 per ço que: perque I2 
94 sancts: sants I2 
95sanct: sant I2 (de díficil lectura pel deteriorament del foli) 
96 sanct: sant I2 
97 covinent: convinent I2 
98 sancta: santa I2 
99 sanct: sant I2 
100 la: la humil I2 
101 corporal assumpció: assumpcio corporal I2 
102 creador: creedor I2 
103 la: la sacratissima I2 
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104 sanct Agustí: sant augusti I2 
105 la Verge Maria: la sacratissima verge maria mare sua I2 
106 el: es I1 I2 (Thronum dei, thalamum domini celi, tabernaculum Christi dignum est ibi esse ubi ipse est LA 115, 
162). 
107 com: car com I2 
108 Per què: om. I2 
109 tan gran: tanta I2 
110 guarist: guardist 
111 no·n: no I2 
112 sobiran: sobira I2 
113 verge de Yessé: verga de jesse I2 
114 sanct: sant I2 
115 Omelies: omelies axi dient I2 
116 la Verge Maria: la humil verge maria mare de deu 
117 senyories: dominacions I2 
118 so faent: solfaent I2 
119 portaren: portaven I2 
120 Pujà-sse’n honradament: E que sen pujas honradament es manifest 
121 diu: diu lo glorios I2 
122 Gloriosa del món e regina: gloriosa senyora del mon e regina del cel I2 
123 tota: om. I2 
124 ab: ab quant I2 
125 la: la humil I2 
126 totstemps: tostemps I2 
127 fem cascun any: cascun any fem I2 
128 vench: vengue I2 
129 no: ell no I2 
130 manà: hauia manat I2 
131 la Verge: la gloriosa verge maria I2 
132 e és assetiada en la cadira del seu fill: om. I2 
133 senyories: dominacions I2 
134 gloriosa: immensa I2 
135 qui: que I2 
136 molts: moltes I2 
137 molts: moltes I2 
138 contínuament: contiuuament I2 
139 sancta: santa I2 
140 alegre’t: alegret senyora I2 
141 sancta: santa I2 
142 dient: dient li I2 
143 passà: e passa I1 
144 que l’havien: que ells lo hauien I2 
145 nengun: negun I2 
146 féu: ell feu I2 
147 demanaren-li: demanaren I2 
148 fonch: fonc I2 
149 abans: dabans I2 
150 havia dit: dix I2 
151 tu: om. I2 
152 riqueses: riquees I2 
153 agreviat: agraviat I2 
154 de: ab I2 
155 totstemps: tostemps I2 
156 altre: altra I2 
157 dimoni: dimoni malvat I2 
158 de: de la I2 
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159 mas de mort: mas parla de la mort I2 
160 E: e aço I2 
161 totstemps: tostemps I2 
162 socorre: recorre I2 
163 E: om. I2 
164 sua: tua I1  
165 ab: e ab I1  
166 tot: negun I2 
167 sancta: santa I2 
168 sancta: santa I2 
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[CXX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT BERNAT1a 

[CCXXc] Bernat abat és dit de ber, que és ‘pou’ o ‘font’, e de nardus, que és herba calda e 

humil. Fonch2 ell calt en fervent amor e humil en conversació e fonch font en doctrina e 

fonch3 pou en pregonesa de sciència. La sua vida scriviren en4 Guillem, abat del 

monestir de Sanct Theodorí,b qui fonch companyó de sanct5 Bernat, e en Bernalt, abat 5 

de Vallbona.c 

LA VIDA DE SANCT BERNAT ABAT 

ernat abat nasqué en Burgunya, fonch fill de molt nobles parents. E hagué nom lo 

seu pare Celestí e era cavaller molt bo e a Déu religiós;6 e la sua mare havia nom 

Alesays e hagué VII fills,7 VI mascles e una filla (los fills foren tots monges e la filla 10 

monja). E, com havia hagut fill, encontinent lo offeria a Déu e·l nudria de la sua let 

perquè fos millor envers Déu e, axí com ells crexien, ella los fahia nudrir en lochs 

herms [CCXXd] e ab menjars grossos contínuament. E, com ella fonch prenys de sant 

Bernat, véu en visió que portava en son ventre un cadell qui era blanchs8 e, en lo dors, 

roig, qui ladrava. E, com ella ho recomptà a un hom sanct9 de Déu, aquell li respòs 15 

prophetizant: «Tu seràs mare de molt noble cadell e serà guardador de la casa de Déu e 

ladrarà contra los enemichs10 e serà noble prehicador e curarà ab la sua lengua molts de 

mals».  

Com sanct11 Bernat fos infant e fos malalt per gran dolor que tenia en lo cap, una 

dona vench que li volgué levar la dolor ab sos conjurs, mas ell,12 irat, la féu lançar de la 20 

casa. Aprés, l’infant fonch guarit per la misericòrdia de Déu. 

En la sagrada13 nit de Nadal, sanct Bernat stava en l’offici de les matines en la 

sglésia e desijava saber molt en qual hora de la nit nasqué Jesuchrist, per què li 

apparegué Jesuchrist en forma de infant quasi naxent del ventre de la mare e pensà’s 

mentre visqué que en aquella hora nasqués. E, de aquella hora avant, fonch ell molt 25 

savi en lo fet de Déu. Aprés, féu un libre a honor de la Verge Maria, en lo qual exposà 

aquella liçó de l’Evangeli qui començà: «Tramés és Gabriel àngel a la Verge», etc.d 

E, com lo diable ves lo bon prepòsit de sanct Bernat, hagué gran enveja de la sua 

castedat, per què li féu moltes temptacions. E, com ell fos enamorat de una dona, dix 

                                                 
a Data de celebració: 20 d’agost. Sant Bernat de Claravall (1090-1153) fou el fundador i abat del monestir 

cistercenc de Claravall. Es tracta de la figura més important de l’espiritualitat del segle XII, conegut amb 

l’apel·latiu de Doctor mel·liflu, amb obres de gran influència, com els Sermones super Cantica Canticorum. Es 

representa amb l’hàbit blanc i amb les insígnies abacials, com ara el bàcul, la seua figura està molt 

relacionada amb la de la Mare de Déu. 
b Saint-Thierry. 
c Arnau de Bonneval. Ja alguns testimonis de LA arrepleguen la lliçó Bernaldus o Bernardus en lloc 

d’Hernaldus. Bonneval, població del Centre, França 
d Lc 1, 26. 

B 
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entre si que gran vergonya devia haver, per què·s lançà en un stany d’aygua gelada e 30 

stigué tant allí fins que fonch refredat de aquell mal desig de la dona. 

Una dona honrada se mes en lo lit ab ell e ell li lexà la meytat del lit e, en l’altra 

part, ell se adormí. E, com la dona hagué un poch stat, ella lo palpà per ço que la 

cone[CCXXIa]gués carnalment e aquell, sentint-ho, mudà’s en altra part que ella no u 

sentí e adormí’s. E, com ella véu que no y podia més fer, partí’s d’ell molt 35 

envergonyida. 

Una vegada, ell albergà en casa de una dona e, com per la bellesa d’ell la dona lo 

desijàs e com ell se fes fer lo lit defora, ella sens vergonya se n’anà a ell de nit. E, com 

ell ho sentí, cridà: «A ladres, a ladres!». E, tantost, ella fugí e les companyes levaren-se 

cercant lo ladre ab lum, emperò no trobaren negú. E, com tots se’n foren anats a 40 

dormir, ella se levà altra vegada e ell cridant: «A ladres!». Puys, féu axí mateix la terça 

vegada. E, axí, la dona, vençuda per paor e per desperació, cessà, que no y tornà més. 

En14 lo següent dia, axí com ells anaven per lo camí, los companyons lo reprengueren 

com tantes vegades la nit havia somiat ladres e ell los dix: «Verament vos dich que la 

hosta me volia robar lo tresor de la mia castedat, puys hom no·l pot cobrar».  45 

Per què·s pensà que no era bo habitar ab serpents e, lavors, pensà de entrar en 

l’orde del15 Cistell,a mas, com sos frares lo y desconsellassen, Déu li donà tal gràcia que, 

ab tots sos frares, entrà en religió. Mas en Geralt, frare seu, qui era molt bon cavaller, 

no·l volgué creure que entràs en religió, abans ho tenia tot en vanitat, per què sant16 

Bernat li dix: «Yo sé, frare meu, que trebal te darà enteniment». E posà-li lo dit en lo 50 

costat dient: «Sàpies que lança te foradarà lo costat, per què tu faràs ço que vull». E, 

aprés pochs dies, en Geralt fonch pres per sos enemichs e fonch naffrat ab lança en 

aquel costat on son germà li havia posat lo dit, per què sanct Bernat vench a ell e dix-li 

cridant: «Sàpies, frare meu Geralt, que en breu devem entrar en lo [CCXXIb] monestir». 

E, en aquella nit, en Geralt fonch desliurat de la presó per voluntat de Déu e anà-sse’n a 55 

son frare e dix-li: «Mudat he yo lo meu enteniment, sàpies que yo vull ésser monge». 

En l’any de la incarnació de nostre Senyor MCXII, havia en la casa de Cistell XV 

servidors de Déub e sanct Bernat era lavors en edat de XX anys e, ab XXX companyons, 

ell entrà en lo dit orde de Cistell.  

E, com sanct17 Bernat entràs una vegada en la casa de son pare, véu aquí un seu 60 

germà qui jugava ab los infants, per què sanct Bernat li digué: «Sus germà, que a vós 

s’esperen totes nostres possessions». Per què lo germà li respòs infantívolment: «E vós, 

donchs, haureu lo cel e a mi lexareu la terra? Per què no u haveu ben partit». E l’infant 

romàs algun temps ab son pare, mas, aprés, ell seguí son germà. 

                                                 
a Citeaux, monestir cap de l’orde del Císter, prop de Dijon, a la Borgonya, França. 
b «Anno ab incarnatione domini MCXII a constitutione domus Cisterciensium XV seruus dei Bernardus 

annos natus circiter XXII...» (LA 116, 48); és a dir: ‘En l’any 1112 de la encarnació del Senyor, quinzé de la 

constitució de l’orde cistercenc, el serf de Déu Bernat, a l’edat de 22...’ 
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Com sanct Bernat fonch entrat en l’orde, axí·s donà en devoció de Déu que no 65 

usava de sos senys corporals. E, quant hagué stat un any al monestir, encara no havia 

vist si la casa tenia finestra, ja fos açò que y entràs e exí’s sovent. Molt temps havia que 

entrava e exia en18 la sglésia, en la qual havia tres finestres en l’entrant, e ell pensava 

que tan solament era una. 

L’abat de Cistell tramés frares a edificar lo monestir de Claresvalls e donà’ls per 70 

abat sanct Bernat. E, com ells stiguessen aquí ab gran pobresa, com los defallís lo 

menjar, ells menjaven de la faja. 

Vel·lava molt sanct Bernat per ço com tenia perdut lo temps que dormia e dehia 

que aquells qui dormien semblaven que fossen morts envers Déu. E, com vehia negú 

dormir més del degut, no u podia sofferir.  75 

E jamés tenia talent de menjar neguna hora, mas per paor de defalliment 

menjava, e era-li axí [CCXXIc] greu com si·l turmentaven e menjava molt poch. Una 

vegada, errant, se begué oli per vi, que no u conegué fins que lo y digueren, que la boca 

tenia untada. Altra vegada, menjà sagí de porch per mantega, que res no·n sentí.  

Tot ço que havia aprés de les Scriptures sabia ymaginant19 entre si, per què anava 80 

per los camps e per los herms pregant Déu, axí que no hagué altres maestres sinó 

roures e faigs. Una vegada, axí com ell legia la sancta Scriptura, li apparegué tota 

exposta.  

Molt li plahia pobresa en son vestir, mas legesa no y podia comportar, e dehia 

que fadesa e negligència mostrava aquell qui no menyspreava sos vestiments. E dehia 85 

que hom devia pensar que fes coses que hom no se’n maravellàs. Vestia cilici 

amagadament. Jamés se reya perquè fadejàs. Hagué paciència en paraules e en pèrdua 

de ses coses e en nafframent de son cors. E açò mostrà per exemples manifestament. 

Una vegada, amonestava un bisbe per ses letres amigablament que mudàs lo seu 

prepòsit en millor e que·s levàs de mal e que fes bé, per què lo bisbe ne fonch20 molt irat 90 

e li tramés una letra dient en son començament: «Salut e no spirit de basfèmia», quasi 

que sanct Bernat li hagués scrites paraules de basfèmia. Per què dix: «Yo no vull haver 

spirit de blasfèmia ne no he maldit a negú ne u vull haver dit e, majorment, al príncep 

del poble meu». 

Un abat tramés a sanct Bernat VI C21 marcs de argent per fer un monestir e, com 95 

los missatgers los li portaven, foren-los robats per ladres. E, com ho oí dir sanct Bernat, 

dix: «Déu ne sia beneÿt que a nosaltres ha perdonat de tant gran càrrech».22 

Un canonge reglar vench e pre[CCXXId]gà’l que·l rebés per monge e sanct Bernat 

no lo y volgué pendre, mas que se’n tornàs al seu monestir. E lo canonge li dix: «Per 

què has tu perfectió tant loada en los teus libres si tu no la mostres a mi? Sàpies que yo 100 

volria tenir los teus libres per ço que yo·ls pogués squexar». E sant23 Bernat dix: «En 

negú de ells tu no has legit que tu no pugues viure ne ésser perfet en la tua claustra. 
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Correctió de costums e no mudar de lochs he yo loat en los meus libres». Per què lo 

canonge, irat, vengué contra ell e ferí’l en la galta gran colp e sanct Bernat lo conjurà 

per lo nom de Jesuchrist que no·l tocàs més en neguna manera. 105 

E, quant negúa volia entrar en l’orde novellament, ell los dehia defora: «Si en 

aquelles coses que dedins són voleu entrar, ací defora lexau lo cors que portau del món 

e solament ab l’espirit entrau ací, car la carn no profita24 res a servir Déu». 

Lo pare de sanct25 Bernat, qui era romàs en lo món, anà al monestir e aquí ell 

morí en sa vellesa. E la sua sor, qui tenia marit, anà a veure los seus frares al monestir 110 

ab vestirs ergullosos e ab companyies ergulloses e, com ho saberen los frares, no la 

volgueren veure. E, com ella ves que negú de sos frares no la volguessen veure, dix al 

porter plorant: «E, com yo só tan peccadora que neguns de mos germans no·m volen 

veure? E ja perdona peccats Jesucrist e, com yo sia peccadora, deman consell de bons 

hòmens. E, si mon germà menysprea la mia carn, no menyspreu lo servent de Déu la 115 

mia ànima. Solament un de mos germans venga a mi e mostre’m com yo dech viure e 

yo faré ço que ells me manaran». E, feta aquesta promesa, sant26 Bernat ab sos germans 

isqueren a ella defora e [CCXXIIa] digueren-li: «Lexa la vanitat del món e viu axí com ta 

mare ha viscut e hauràs la nostra amor». Per què ella se’n tornà a la sua casa e mudà la 

sua vida en stament de hermitana e desemparà tota la vanaglòria d’aquest món e féu 120 

ab son marit, ab moltes pregàries, qui la desemparàs e entrà-sse’n en un monestir de 

dones. 

Una vegada sant Bernat fonch27 malalt e fonch-li semblant que fos portat davant 

Déu. E fonch aquí lo dimoni, qui l’accusava, e sanct Bernat dix: «Yo confés e dich que 

no só digne que, per mos mèrits, yo haja lo regne del cel, mas per mèrit del Senyor, qui 125 

m’o ha guanyat per heretat del Pare seu e per la sua passió, per què res que tu·m 

digues noure no·m pot». E, per aquesta raó, confús l’enemich, lo sanct28 hom de Déu 

fonch solt e tornà en son bon prepòsit. 

Visqué sanct29 Bernat ab tanta de abstinència e de treball que afflegí son cors tant 

com si fos malalt, entant que a penes podia seguir lo covent.b Una vegada que ell fonch 130 

malalt, los frares pregaren Déu per ell e sentí’s millorat e féu-se venir los frares a ell, 

dient: «Per quina raó me empatxau vosaltres e no·m lexau anar? Yo us prech que·m 

lexeu anar e no m’empatxeu lo meu camí». 

En moltes ciutats fonch elegit en bisbe sanct Bernat e, majorment, en la ciutat de 

Gènova e de Milà, mas ell no volgué les elections dient que no li pertanyia com ell fos 135 

servent de Déu, per què los canonges, ab son consell, elegiren bisbes qui·ls profitaren. 

Una vegada, stigué sanct Bernat ab los frares de Cartoxac e edificà’ls molt en 

caritat. Esdevench-se que lo prior d’aquell loch véu que la sela en què cavalcava sanct30 

                                                 
a ‘Algú’. 
b ‘Seguir la vida conventual’: «conuentum sequi uix posset» (LA 116, 117) 
c Chartreuse, monestir cap de l’orde cartoixà, a la diòcesi de Grenoble, França. 
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Bernat era trencada e mal apparellada e ell digué-u a sanct Bernat. E ell 

ma[CCXXIIb]ravellàs molt com la véu que, de Claresvalls fins a Cartoxa, era vengut que 140 

no l’avia vista ne sabia quina s’era. 

Era sanct31 Bernat de gran nom, mas ell vencia son nom per humilitat de son 

coratge, axí que res no·s podia ensuperbir. E les gents lo tenien molt per honrat hom, 

mas ell se tenia per vil e stava volenterosament ab los més humils frares, axí com si fos 

lur frare sens altra majoria, que no volia haver neguna honor.  145 

Totahora lo trobaven legint o orant o scrivint o ensenyant los frares ab ses bones 

paraules. Una vegada que ell prehicava al poble devotament, hagué tal temptació que·s 

pensà que bé prehicava per ço com les gents oïen volenterosament, per què el tenien 

per savi. E, per la temptació, ell se jaquí de prehicar, mas, encontinent, se’n tingué per 

foll e volgué acabar son sermó a malgrat del diable. 150 

Fonch un monge qui era ribalt en lo món e jugador e, mogut per lo maligne spirit, 

ell volgué tornar en lo món. Mas, com sanct Bernat li demanàs de què viuria, ell li 

respòs: «Yo sé jugar de daus e, ab ells, poré viure». E sanct32 Bernat li dix: «E, si yo·t 

met cabal, vols tornar a mi cascun any e que partiam lo guany?». E lo monge li dix que 

sí volenters. E sanct33 Bernat féu-li donar XX sous e, ab aquells, ell se n’anava, e açò féu 155 

sanct Bernat perquè tornàs a ell sovint. Axí que lo monge perdé tot lo cabal e, com a 

confús, ell tornà al monestir. E sanct34 Bernat exí a ell e parà-li la falda axí com si 

volgués rebre la sua part. E lo monge li dix: «Sapiau, senyor, que no he res guanyat, 

que, abans, he perdut lo cabal, e prech-vos que·m rebau». Per què ell lo rebé 

volenterosament. 160 

Frare Rubert, qui era monge, fonch35 [CCXXIIc] decebut en la juventut per consells 

de sos amichs e partí’s de l’orde. E, com sanct Bernat lo volgués tornar a si ab ses letres, 

axí com ell les dictava e un monge les scrivia, soptosament los vingué gran pluja 

damunt. E aquell que les scrivia volgué plegar la carta e sant36 Bernat li dix: «Scriu e no 

hajes temor, car ço que tu fas és obra de Déu». E lo monje scriví la carta en mig de la 165 

pluja, que no·s banyà la carta per virtut de Déu. 

Sanct Bernat féu un monestir en què vengueren gran multitut de mosques, tantes 

eren que negú no les podia sofferir, per què sanct Bernat les excomunicà. E, l’endemà 

matí, elles foren totes mortes. 

Lo papa tramés sanct Bernat a Milà per ço que reconciliàs les gents de Milà e la 170 

Sglésia. E, axí com ell se’n tornava e fonch a Pabia,37 un hom li portà sa muller, que era 

endimoniada. E, encontinent, per la boca de la dona lo diable dehia: «Yo no n’exiré per 

en Syrulia ne per en Bernat».38 Mas sanct Bernat li dix: «No te’n lançarà en Syruli ne en 

Bernat,39 mas lançar-te-n’ha lo Senyor Déu Jesuchrist». E lo diable li dix: «Volenters 

exiria d’aquesta dona, mas no puch per ço com no u vol lo gran Senyor». E sanct Bernat 175 

                                                 
a Sant Sir. 
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li dix: «E qui és gran senyor?». E lo diable li dix: «Jesús de Natzaret». E sanct40 Bernat li 

demanà si l’havia vist negun temps e lo diable li dix que sí. E sanct Bernat li dix: «E, on 

l’as vist?». E lo diable dix: «En glòria». E sanct41 Bernat li demanà: «E, tu es stat may en 

glòria?». E ell dix que sí. «E, com n’exist?». E lo diable li dix: «Ab Lucifer ne isquí». 

Totes aquestes paraules parlà lo dimoni ab la boca de la dona. E sanct Bernat li dix: «E, 180 

no volries tu tornar en glòria?». E lo diable dix: «Tard és ara». E, lavors, l’ome sanct de 

Déu féu exir lo diable de la dona. E, com sanct [CCXXIId] Bernat fonch d’aquí partit, lo 

diable tornà en lo cors de la dona. E lo marit seguí’l tant fins que l’hagué atés e comptà-

li ço que li era esdevengut. E sanct42 Bernat li donà una carta que penjàs al coll a la 

dona, en què havia scrites aquestes paraules: «En nom de Jesuchrist, te man que tu no 185 

treballs d’aquí avant en aquesta dona». E, com lo marit le y43 hagué posada, lo diable 

isqué de la dona, que may pus hi tornà. 

En Quitànea, era una dona pobra qui era treballada per lo diable per ço com jahia 

ab ella contra sa voluntat e, axí, ella fonch44 congoxada per VI45 anys. E, quant lo sanct 

hom fonch allà, ell isqué de la dona per paor de sanct Bernat e, com sanct Bernat ne 190 

fonch partit, lo diable la volgué fortment treballar. E la dona anà-u46 dir a sanct47 

Bernat, qui li dix: «Porta-te’n aquest meu bastó e posa’l en lo teu lit e, aprés, faça’t lo 

mal que porà». E, com la dona hagué fet ço que sant Bernat li dix, lo diable vengué e 

volgué-la congoxar e no li pogué res fer, sinó que li menaçà, e aquesta digué-u a sanct 

Bernat. E, lavors, sanct Bernat féu ajustar tot lo poble e manà’ls que tots portassen 195 

candeles enceses e aquí, davant tots, ell excomunicà lo diable e manà-li que no nogués 

a neguna dona, per què axí la dona fonch desliurada. 

Lo papa tramés sanct Bernat en la terra de Quitànea48 per ço que reconciliàs lo 

príncep de Quitànea49 a la Sglésia, mas ell no·s volgué reconciliar. E, com sanct50 Bernat 

cantava la missa, lo féu exir de la sglésia axí com excomunicat. E, com sanct Bernat dix 200 

«La pau de nostre Senyor sia tostemps ab vosaltres», ell pres lo cors de Jesucrist sobre 

la patena del càlzer e portà-la-se’n defora dient: «Nosaltres te pregàvem, príncep, e 

tu·ns has menyspreats. Vet [CCXXIIIa]51 ací lo fill de la Verge, qui és Senyor de la Sglésia 

que tu persegueixs, e vet ací lo jutge al qual tothom se agenolla, en les mans del qual 

vendrà la tua ànima. E ara veurem si·l menysprearàs, contrasta-li si pots». E, 205 

encontinent, lo príncep se lançà als seus peus e manà-li que·s levàs e que oís la 

sentència de Déu, per què lo príncep se levà tremolant e féu tot ço que que sanct Bernat 

li manà. 

Sanct Bernat anà en lo regne de Germània per fer pau de una gran discòrdia que 

aquí era entre les gents. E, axí com lo sanct52 hom entrà en la terra, un archibisbe53 li 210 

tramés un capellà honrat. E, com lo capellà li dix que l’archibisbe54 lo y havia tramés 

per fer honor a ell, sant55 Bernat li dix: «Altre Senyor te ha ací tramés». E lo capellà 

fonch maravellat e dix que son senyor lo y havia tramés e sanct56 Bernat li dix allò 

mateix que li havia dit e que major senyor lo y havia tramés, qui havia nom Christ. E, 

com lo capellà ho entés, dix-li: «Penses-te que yo·m vulla fer monge ja, Déu no u vulla, 215 
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ans sàpies que no u tinch al cor». E, en aquell camí, per amonestament de sanct57 

Bernat, lo capellà rebé lo seu hàbit e fonch obedient a l’orde. 

Una vegada, hagué rebut per monge un cavaller noble e, axí com ell seguia 

sanct58 Bernat, ell hagué gran temptació, per què stava molt irat. E sanct59 Bernat dix-li 

què havia: «Yo –dix lo cavaller– jamés seré alegre». E sanct Bernat pregà Déu per ell e 220 

la sua tristícia li tornà en goig. 

Quant sanct Malachia,a bisbe de Ibèrnia,60b fonch mort, sanct Bernat cantà missa 

per ell e, axí com ell cantava la missa, conegué la sua glòria per revelació de Déu, per 

què ell mudà la forma de la oració aprés de la comunió dient: «O, Déu, qui lo 

benaventurat sanct Malachias has egualat als mèrits dels teus sancts, prech-te que 225 

[CCXXIIIb] dóns a nosaltres, qui colem la festa de la sua preciosa mort, que li resemblem 

de vida!». E, com lo cantor li digués que errava en l’offici, sanct Bernat li dix que no 

errava: «Abans sé bé què dich». Enaprés, lo cantor li anava darrera besant les sues 

petjades. 

Dementre que ell dejunava la Quaresma, una vegada li vengueren molts hòmens 230 

qui·l visitaven, per què ell los pregà que en aquells sancts61 dies se abstenguessen de 

mal a fer e de vanitats. E ells digueren que, per res, no se n’starien, per què sanct62 

Bernat los donà vi a beure dient: «Beveu la beuratge de les ànimes». E, com l’agueren 

begut, tantost foren mudats de mal en bé, axí que en tota la lur vida serviren Déu. 

Enaprés, sanct Bernat se acostà a la sua mort e dix als seus frares: «Tres coses vos 235 

leix que sien regides e servades entre vosaltres en tota vostra vida, les quals yo he 

observades tostemps axí: que no fiu a negú scàndal e, com lo vehia, encontinent lo 

fahia cessar axí com podia; e jamés yo presumí més valer que altri, abans me presumia 

menys; e, si negun home me injurià, no·n volguí pendre venjança. E, axí, leix-vos 

caritat e humilitat e paciència». E, com ell hagués fets molts miracles e hagués bastits 240 

CLX monestirs e hagués complits molts libres e hagués viscuts LXIII anys, en l’any de 

MCLIII, ell se adormí en nostre Senyor. 

Aprés la sua mort, manifestà la sua glòria e apparegué a un abat de un monestir e 

amonestà’l que·l seguís. E, axí com lo seguia, sanct Bernat li dix: «Vet que nosaltres 

anam al mont de Líbano e tu stà ací com yo me’n pujaré alt». E l’abat li demanà per què 245 

hi pujaria: «E, què vols tu dir, pare, que nosaltres no cuydem ésser servents per 

sciència?».c E sanct63 Bernat li dix: «No és ací neguna sciència ne co[CCXXIIIc]nexença de 

veritat, car alt és plenitut de sciència e notícia vera de veritat». E, com açò hagué dit, 

                                                 
a Sant Malaquies (1094-1048) fou un dels impulsors de la reforma gregoriana a Irlanda. En un viatge a 

Roma, es trobà amb sant Bernat i, impressionat per la seua figura, fundà monestirs cistercencs a Irlanda. 
b Hibèrnia és Irlanda 
c Falta part de la conversa entre l’abat i sant Bernat: quan l’abat li pregunta per què vol ascendir, sant 

Bernat li diu que vol aprendre i aquell li pregunta de nou que què vol aprendre si no hi ha ningú que 

sàpiga més que ell. «Interrogatus ab eo ad quid uellet ascendere: “Discere, inquit, uolo”. Miratus ille: 

“Quid, inquit, uis discere, pater, quem nulli hodie in scientia credimus esse secundum?”» (LA 116, 267-

270). 
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no·l véu e l’abat notà lo dia e trobà que sant64 Bernat morí en aquell dia. E féu molts 

d’altres miracles e quasi innumerables Déu per lo seu servent. 250 

                                                 
1 BERNAT: Bernat abat I2 

2 Fonch: Fonc I2 
3 fonch: fonch I2 
4 en: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 a Déu religiós: religios a nostre senyor deu I2 

7 fills: infants I2 
8 blanchs: blanc I2 
9 sanct: sant I2 
10 enemichs: enemics de la santa fe catolica I2 
11 sanct: sant I2 
12 ell: lo glorios sant bernat I2 
13 sagrada: sacratissima I2 
14 En: E en I2 
15 del: de I2 
16 sant: sanct I2 
17 sanct: sant I2 
18 en: que I2 (sembla un error de lectura de l’abreviatura de que) 
19 sabia ymaginant: sauia imaginat I2 

20 fonch: fonc I2 

21 C: cents I2 
22 càrrech: carresch I2 
23 sant: sanct I2 
24 profita: profira I1 

25 sanct: sant I2 
26 sant: sanct I2 
27 fonch: fonc I2 
28 sanct: sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 sanct: sant I2 

32 sanct: sant I2 
33 sanct: sant I2 
34 sanct: sant I2 
35 fonch: fonc I2 
36 sant: sanct I2 
37 Pabia: pauia I2 
38 en Syruli ne per en Bernat: syruli ne per bernat I2 
39 en Syruli ne en Bernat: syruli ne bernat I2 
40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 le y: la y I2 
44 fonch: fonch I2 
45 VI: sis I2 
46 anà-u: anao I2 
47 sanct: sant I2 
48 Quitànea: aquitania I2 

49 Quitànea: aquitania I2 

50 sanct: sant I2 
51 L’incunable I-2000 de la BNE no conserva el foli CCXXIII, per la qual cosa l’editem a partir de l’altre 

testimoni conservat de l’edició de 1494, l’incunable 687 de la BUB.  
52 sanct: sant I2 
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53 archibisbe: archebisbe I2 
54 l’archibisbe: larchebisbe I2 
55 sant: sanct I2 
56 sanct: sant I2 
57 sanct: sant I2 
58 sanct: sant I2 
59 sanct: sant I2 
60 Ibèrnia: bernia I1 

61 sancts: sants I2 
62 sanct: sant I2 
63 sanct: sant I2 
64 sant: sanct I2 
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[CXXI] DE LA ENTERPRETACIÓ1 DE SANCT TIMOTHEUa 

Timotheu vol tant dir com ‘temor tenint’ o és dit de temor e de theos, qui vol dir aytant 

com ‘déu’, ço és, que ell sia quasi ‘temor de Déu’. E aquesta temor és causada en 

qualsevulla home sant,2 axí com diu sanct Gregori, considerant a on és stat, a on serà, a 

on és e a on no és. A on és stat, en peccat; a on serà, en lo juý; a on és, en misèria; a on 5 

no és, en glòria. 

LA VIDA DE SANCT3 TIMOTHEU 

imotheu, mentre que era turmentat per lo pretor de Roma, ell li fahia lançar calç 

viva en les naffres, per què sant4 Timoteu fahia gràcies a Déu. E, encontinent, li 

vengueren dos àngels de Déu qui li digueren: «Alça lo cap en[CCXXIIId]vers lo cel». Per 10 

què ell guardà amunt e véu los cels uberts e Jesuchrist, qui tenia una corona doble, 

dient a ell: «Aquesta corona rebràs de la mia mà». E, açò veent, un hom qui havia nom 

Apolinaris, encontinent, se féu batejar, per què lo pretor los féu abdosos degollar. 

                                                 
1 DE LA ENTERPRETACIÓ: La interpretació I2 

2 sant: sanct I2 
3 SANCT: sant I2 
4 sant: sanct I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 22 d’agost. Sant Timoteu (segle I) és el resultat de la confluència de diversos sants 

homònims. 

T 
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[CXXII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT SIMPHORIÀa 

Simphorià1 és dit de simphonia per ço com ell fonch quasi vexell de música lançant de si 

plasents sons de virtuts. En lo qual foren tres coses, axí com en vexell de música, car, 

axí com diu Averrois: «Lo sonador deu ésser dur per ço que puga contrestar a les 

cordes e deu ésser leuger per ço que hom ne continua millor los sons e deu ésser ample 5 

per ço que millor umpla lo so». Enaxí, sanct Simphorià fonch dur, axí com a vexell de 

música, per aspredat e fonch leuger als altres per mansuetut e fonch ample a tots per 

caritat. 

LA VIDA DE SANCT SIMPHORIÀ 

imphorià nasqué en la ciutat de Augustudinensib e, [CCXXIIIIa]2 mentre que era 10 

jove, era molt ben acostumat, axí com si fos hom vell. E, axi com los pagans colien 

la festa de na3 Venus, portaven la ýdola davant Eracle pretor. E, com sant Simphorià la 

véu, no la volgué adorar axí com los altres per molts dons que li prometés lo pretor, 

abans dehia: «Lo Déu meu me satisfarà a mi axí com ha satisfet als altres qui són ab ell 

e punirà aquells qui seguir no·l volen, ço són los peccadors, qui aquesta vida deurien 15 

menysprear e retre les ànimes al Senyor, qui les ha creades. Axí que aquesta4 festa que 

tu, pretor, fas no és complida festa, car complida festa és tembre l’esguardament de 

aquell Senyor Déu, del qual, sots lo seu poder, nosaltres havem a venir. E aquells déus 

que tu cols te sotsmeten a penes e semblen a tu més dolços que mel e ells són plens de 

verí e de pudor e desijosos de les ànimes aportar a perdiment. E aquest desig no·ls 20 

abunda, abans, axí com a mesquins, són encarcerats en les infernals penes e lo goig de 

tots aquells qui les ýdoles creen ne adoren se corromp com a vidre». E, quant lo pretor 

oí dir aytals paraules a sanct Simphorià, donà de sentència que morís. E, axí com 

portaven los sant5 hom a degollar, la sua mare stava al mur de la vila e cridava altes 

veus: «Fill meu, hages record de la perdurable vida e guarda envers lo cel e prega lo 25 

Senyor Jesuchrist e oblida aquesta vida mesquina e no temes morir, car vida en los cels 

t’és apparellada». E, aprés, ell fonch degollat e lo seu cors per los chrestians 

honradament fonch soterrat. E, en lo seu sepulcre, foren vists molts miracles, per los 

quals los pagans li portaven reverència. 

Recompta sanct Gregori de Tors que, del loch on ell fonch scapsat, foren levades 30 

tres [CCXXIIIIb] pedres e untades de la sua sanch per un chrestià, qui les mes en una 

capsa de argent. E, com ell les portàs en un castell e lo castell cremàs, la capsa stigué en 

mig del foch que may no·s cremà. 

                                                 
1 Simphorià: Imphoria I1 (manca la caplletra) 

                                                 
a Data de celebració: 22 d’agost. Sant Simforià d’Autun fou màrtir el 178. 
b Autun, població de la Borgonya, França. 

S 
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2 L’incunable I-2000 de la BNE no conserva el foli CCXXIIII, per la qual cosa l’editem a partir de l’altre 

testimoni d’I1, l’incunable 687 de la BUB. 
3 na: om. I2 

4 aquesta: aquest I1 

5 sant: sanct I2 
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[CXXIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT BARTHOMEUa 

Barthomeu vol aytant1 dir com ‘fill de penjant a mi’ o com ‘fill de penjador d’aygües’. E 

és dit de bar, que és ‘fill’, e de tholos, que és ‘altesa’, e de moys, que és ‘aygua’ e, d’aquí, 

és dit Barthomeu, ço és, ‘fill penjador d’aygües’, ço és, de Déu, qui leva les pençes dels 

maestres2 en alt per ço que les aygües dels ensenyaments scampen en avall. És aquest 5 

nom Barthomeu segons lenguatge de Síria e no de lenguatge ebraich. Per lo primer 

nom, és notat tres maneres de penjament que ell3 hagué, car fonch4 ell penjat, ço és, 

levat de l’amor del món; e fonch penjat, ço és, que entengué molt en la amor celestial; e 

fonch penjat, ço és, levat per gràcia e per l’adjutori de Déu, axí que la sua vida penjà en 

lo adjutori de Déu e no en los seus mèrits. Per lo segon nom, és notada la pregonesa de 10 

la sua saviesa, de la qual saviesa parla sanct5 Dyonís en Mesclada theologiab dient: «Lo 

divinal Barthomeu diu: “Molta theologia ésser e petitac e Evangeli ample e gran e 

contínuament trencat”».d On vol mostrar Barthomeu, segons la intenció de sanct 

Dyonís, que, per una consideració, totes coses se poden affermar de Déu e, per altra 

consideració, més pròpiament6 se poden negar. 15 

LA VIDA DE SANCT7 BARTHOMEU 

Barthomeu apòstol vench a les Índies,e qui són lo cap del món, e entrà en lo 

tem[CCXXIIIIc]ple de una ýdola qui havia nom Astarotf e stigué aquí axí com si fos 

pelegrí. E, en aquella ýdola, stava un diable que8 dehia que guaria los malalts, mas 

gens no·ls sanava, sinó que·ls guardava de naffres. E, com lo temple fos ple de hòmens 20 

malalts e no poguessen haver negun adjutori ne resposta de la ýdola, ells se n’anaren 

en altra ciutat en què9 colien altra ýdola qui havia nom Berith. E demanaren-li per què 

no·ls havia respost Astaroth e en10 Berithg los dix: «Lo vostre déu és constret ab cadenes 

de foch e no gosa parlar des que Barthomeu és entrat en la ciutat». E les gents li 

demanaren qui era aquell Barthomeu e lo diable los dix: «Amich és de Déu totpoderós 25 

e és vengut en aquesta província perquè foragit tots los déus». E les gents li digueren: 

«Digues-nos los senyals d’ell per ço que·l pugam trobar». E lo dimoni los dix: «Los 

cabells té negres e rulls e la sua cara resplandent e los ulls grans e lo nas ygual11 e dret e 

la barba larga e és un poch blanch e de bona granària. E porta una cota e un manto 
                                                 
a Data de celebració: 24 d’agost. Sant Bartomeu (segle I) fou un dels apòstols, la tradició parla amb 
imprecisió i amb algunes contradiccions de la seua activitat missionera i del seu martiri. Es representa amb 
túnica i mantell i amb un coltell com a atribut del martiri; a vegades, du damunt la seua pell escorxada. 
b Es refereix a l’obra Mystica theologia. 
c Traducció directa de l’original: «Diuinus Bartholomeus dicit et multam theologiam esse et minimam» 
(LA 119, 9); és a dir, ‘el diví Bartomeu diu que la teologia és alhora múltiple i simple’. 
d «concisum» (LA 119, 9). 
e En l’edat mitjana, es coneixia amb aquesta denominació els territoris de l’Extrem Orient en general, 
coneguts per la producció d’espècies. 
f Astarot és el nom tradicional d’un diable, que trobem en molts texts catalans medievals i que prové de la 
deessa cananea de la fertilitat Astarte (vid. Jt 2, 13). 
g Un altra divinitat cananea (vid. Jt 9, 46). 
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blanch de porpra, en lo qual manto [CCXXIIIId] porta tantes petxines com té anys, e ha 30 

XXVI anys que los seus vestiments no són envellits ne romputs. E prega Déu C12 

vegades lo dia agenollat e altres C13 a la nit e van ab ell los àngels e no·l lexen fatigar. E 

trobar-l’eu tostemps alegre e ab bella cara e sap moltes coses esdevenidores e coneix e 

sap parlar tots lenguatges e·ls entén. E ço que yo ara dich sap ja ell e, com lo cercareu, 

trobar-l’eu si ell ho vol e, si no ho vol, no·l poreu trobar. E prech-vos, com l’aureu 35 

trobat, que li digau que no venga ací per ço que los seus àngels no fassen a mi ço que 

han fet a mon companyó». 

E, quant aquelles gents l’agueren cercat per dos dies, no·l pogueren trobar. E, un 

dia, ells oïren cridar un endimoniat dient: «O, apòstol de Déu, Barthomeu, tot me 

cremes ab les tues oracions!». E ell li dix: «Calla e hix de aquí». E l’ome, tantost, fonch 40 

desliurat. E lo rey de aquella regió, qui havia nom Polemi, encontinent tramés per ell 

per ço que li guarís una filla qui era lunàtica. E, com sanct14 Barthomeu fos vengut al 

rey e véu15 la filla, qui16 era ligada ab cadenes per ço com se menjava los braços, féu-la 

desligar. E, com los ministres no·s gosassen acostar a ella, dix sanct17 Barthomeu: «Yo ja 

tinch lo dimoni qui en ella era ligat, e vosaltres haveu paor?». E, tantost, fonch18 45 

guarida. Lavors, lo rey tramés a l’apòstol camells carregats d’or e de pedres precioses e 

los missatgers no·l pogueren trobar. E, l’endemà, l’apòstol fonch davant lo rey en la 

cambra, a ell tot sol dient: «Per quina raó m’as fet cercar tot lo dia ab or e ab argent? 

Aqueixs béns són necessaris en aquells qui volen les coses terrenals, mas yo no desig 

haver neguna cosa terrenal ne carnal». E, aprés, [CCXXVa]19 sanct20 Barthomeu li 50 

ensenyà la manera de la nostra redempció e ensenyà-li com Jesuchrist havia vençut lo 

diable per maravellosa covinença21 e per poder e per justícia e per saviesa; e com fonch 

covinent22 cosa que aquell qui fonch fill de la23 verge, ço és, Adam, fet de terra, lo qual, 

dementre encara fos verge, fonch vençut, que, per lo fill de la Verge, fos vençut lo 

diable poderosamenta e aquel lançàs de la sua potestat, en la qual stava per lo peccat 55 

del primer home. Axí com alguns vencedors trametien lur senyal per posar en la terra 

guanyada24 dels vençuts, axí Jesuchrist, vencedor, tramés los seus missatgers per totes 

parts del món per ço que los diables ne lançassen e que y possassen lo senyal de 

Jesuchrist25 justament. Emperò, per ço com justa cosa és que aquell qui l’home menjant 

havia vençut e·l tenia pres, que, per home dejunant, fos vençut e tengut pres e que no 60 

tengués26 d’aquí avant home pres. E vencé’l sàviament en ço que la art del diable fonch 

aytal que, axí com l’esparver pren l’ocell, axí lo diable robava en lo desert qualsevulla 

que trobàs, axí com havia vençut lo primer home. Mas, per ço, ell no pogué conéxer 

Deú per ço com Jesuchrist famejà ne no·l pogué vençre per ço com no·l volgué obeir a 

la sua temptació.  65 

                                                 
a Traducció deficient: «qui filium uirginis, id est Adam factum de terra dum adhuc esset uirgo, uicerat, a 
filiouirginis uinceretur» (LA 119, 42); és a dir, ‘fou cosa convenient que aquell qui vencé el fill de verge, és 
a dir, Adam, fet de terra encara verge, fóra vençut per lo fill d’una verge’. 
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E, com axí prehicàs sanct27 Barthomeu lo sagrament de la fe, dix al rey que, si 

batejar se volia, que ell li mostraria lo seu déu ligat ab cadenes. En lo següent dia, axí 

com los bisbes sacrificaven a la ýdola prop lo palau del rey, lo diable començà a cridar 

e a dir: «O, mesquins, no sacrifiqueu a nosaltres per ço que no hajau la ira del bon Déu 

verdader! Car sapiau que yo só ligat per los àngels de Jesuchrist, lo qual crucificaren 70 

los jueus per ço [CCXXVb] com lo cuydaven matar, mas ell captivà la mort, qui és regina 

nostra, e lo nostre príncep, qui és actor de la mort, ha ligat ab cadenes de foch». E, 

aprés, tot lo poble ligà ab cordes la ýdola per ço que la enderrocassen, mas no u 

pogueren fer, per què l’apòstol manà al diable que isqués28 de la ýdola e que la 

destroís. E lo diable féu-ho e trencà totes les altres ýdoles dels temples e, encontinent, 75 

tots los malalts foren guarits per oració de l’apòstol. E, aprés, l’apòstol dedicà a Déu lo 

temple e manà al diable que anàs al desert. E, lavors, l’àngel de Déu apparegué aquí e 

féu lo senyal de la creu en quatre parts del temple ab lo dit dient: «Lo Senyor m’i ha 

tramés, qui us ha mundats de la infirmitat, axí com ha mundat aquest temple de tota 

legesa e del diable, qui jo29 us mostraré. E no hajau paor30 com lo veureu, mas que us 80 

façau aytal senyal en los fronts vostres com yo he fet en lo temple». E, aprés, ell los 

mostrà lo dimoni negre ab cara aguda e ab barba longa e ab cabells fins als peus e ab 

los ulls larchs e flamejants com a ferre calt. E lançava flames com a soffre pudents per 

la boca e stava ligat ab les mans darrera ab cadenes de foch. E, aprés, l’àngel li dix: «Per 

ço com tu obeist los manaments de l’apòstol e trenquist totes les ýdoles, te desliuraré, 85 

mas vull que vages en loch que negú31 no y stiga e stà aquí fins al jorn del juý». Per què 

lo diable, solt, se n’anà ab gran brugit udolant e l’àngel de Déu se’n pujà al cel en 

presència de tots. Lavors, lo rey, ab sa muller, ab tots sos fills e filles e ab totes ses 

companyes, se batejà e desemparà lo regne e·s féu dexeble de l’apòstol. 

Per què tots los bisbes se ajustaren e vengueren-se’n a Astrages, germà del rey 90 

Polemi, e clama[CCXXVc]ren-se de sanct32 Barthomeu dient que, ab son encantament, 

havien perduts lurs déus e lo temple era destroït e havia pervertit son germà, per què 

Astrages, rey indignat, tramés mil cavallers armats per pendre sanct33 Barthomeu. E, 

quant l’agueren trobat, menaren-lo davant lo rey, qui li dix: «Es tu aquell qui has 

pervertit lo meu frare?». E l’apòstol respòs: «No l’é yo pervertit, ans l’é convertit e 95 

donat al rey celestial». E Astrages li dix: «Tu has fet desemparar al meu frare lo seu 

déu, mas yo faré desemparar a tu lo teu Déu e·t faré sacrificar al déu meu». E l’apòstol 

li dix: «Yo he ligat lo déu que ton germà colia e l’é forçat, que ha destroïda la sua ídola. 

E, si tu34 pots fer axí del meu,35 yo faré a la tua voluntat e, si no, yo trencaré los teus 

déus e que tu cregues lo meu Déu». E, en aquestes paraules, digueren al rey que lo seu 100 

déu Baldach era caygut e tot trencat e lo rey esquexà’s tots los seus vestiments e féu 

batre l’apòstol ab fusts e féu-lo scorxar tot viu. E los chrestians prengueren lo seu cors e 

soterraren-lo honradament. E, enaprés, lo rey Astrages e los bisbes dels temples foren 

presos per diables e moriren. E lo rey qui havia nom Polemi fonch ordenat en bisbe e 

visqué loablament XX anys e virtuosa, aprés morí e se n’anà a Déu. 105 
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En l’any de nostre Senyor CCCXXI,a los sarrahins prengueren Sicília e la illa 

Lipantana,b on jahia lo cors de sanct36 Barthomeu, e destroïren lo seu sepulcre e los 

ossos lançaren. És dit que en aquella illa37 fonch portat lo cors de sanct38 Barthomeu de 

les partides de les Índies en tal manera: com los pagans veren que lo seu cors era 

honrat per molts miracles que fahia,39 lançaren lo seu cors en la mar, lo qual vench a la 110 

dita illa. E, com los [CCXXVd] sarrahins scampassen los seus ossos, l’apòstol apparegué 

a un monge quant ells se foren d’aquí partits e dix-li que ajustàs la sua ossa. E lo monge 

li dix: «Per quina raó colliré yo los teus ossos ne daré a tu honor com tu nos hajes 

jaquits delir e no·ns has donat negun40 adjutori?». E l’apòstol li dix: «Sàpies que, per 

molt de temps, ha perdonat Déu aquest poble per los mèrits meus,41 mas com ells sien 115 

peccadors, tant que los peccats lurs cridaven fins al cel, yo no·ls poguí impetrar perdó». 

E lo monge li dix: «En quina manera poré yo trobar los teus ossos scampats entre los 

altres ossos?». E ell li dix: «Tu iràs de nit e tots aquells que seran resplandents com a 

foch tu pendràs». La qual cosa féu lo monge devotament axí com li havia dit. Aprés, ell 

los mes en una nau e portà’ls a Benevent, qui és archibisbat de Apúlia.c Ara és dit que 120 

los seus ossos són en Roma, jatsia que los beneventans affermen encara que ells tenen 

aquell cors.42 

Una dona portà oli per metre en la làntia de sanct Barthomeu e no lo y podia 

metre, per què pensà que no plahia a sanct43 Barthomeu e mes-lo en altra làntia. 

De la manera de la sua passió són diverses oppinions, car sanct Dorotheus, abat e 125 

doctor, diu que és stat crucificat. E diu axí: «Aquest apòstol sanct44 Barthomeu, 

primerament, prehicà en Licaònia e, aprés, en Índia e, en la fi, en la ciutat Albana, de la 

Major Armènia, fonch45 crucificat lo cap per avall». E sanct46 Theodorus diu que fonch 

scorxat. En molts altres libres és legit que tan solament fonch degollat. Aquesta 

contrarietat pot ésser solta en aquesta manera: que sia dit que, primerament, fonch 130 

crucificat e, aprés, abans que aquí fos mort, lo devallaren de la creu e, per major 

turment, fonch scorxat e, dar[CCXXVIa]rerament, scapsat e soterrat. 

E, com lo tramés a prehicar nostre Senyor, ell li dix: «Ves, dexeble meu, a 

prehicar e hix a la batalla e no temes los perills. Sàpies que yo he complida la obra del 

meu Pare e só fet lo primer testimoni, fes tu ço que mester és. E vulles resemblar ton 135 

maestre47 e posa la sanch per altri e soffer passió benignament». Per què l’apòstol, molt 

alegre, obeí als seus manaments axí com a lum per il·luminar los tenebrosos. 

A ell fonch donat Armènia per partida, qui té de Eiulat fins a Gaboth, la qual 

partida ell convertí a Déu benignament. Enaprés, martirizat axí com és dit,48 reté 

l’ànima a Déu.49 140 

                                                 
1 aytant: tant I2 

                                                 
a Error de LA (que dóna 331), la data correcta és 831 per a l’entrada dels musulmans. 
b Lipari, l’illa més gran de les Eòlies, a la mar Tirrena, Itàlia. 
c Pulla, regió de l’extrem sud-est de la península itàlica. 
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2 maestres: mestres I2 
3 ell: om. I2 
4 fonch: fonc I2 
5 sanct: sant I2 
6 pròpiament: propriament I2 
7 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
8 que: qui I2 
9 en què: on I2 
10 en: om. I2 
11 ygual: egual I2 
12 C: cent I2 
13 C: cent I2 
14 sanct: sant I2 

15 véu: ves I2 
16 qui: que I2 
17 sanct: sant I2 
18 fonch: fonc I2 
19 L’incunable I-2000 de la BNE no conserva el foli CCXXV, per la qual cosa l’editem a partir de l’altre 
testimoni dI1, l’incunable 687 de la BUB. 
20 sanct: sant I2 
21 covinença: conuinença I2 
22 covinent: conuinent I2 
23 fill de la: om. I2 
24 guanyada: om. I2 
25 Jesuchrist: de la creu I2 
26 tengués: tingues I2 
27 sanct: sant I2 
28 isqués: hixques I2 
29 qui jo: que yo I2 
30 paor: por I2 
31 negú: negun I2 
32 sanct: sant I2 
33 sanct: sant I2 
34 tu: om. I2 
35 meu: meu deu I2 
36 sanct: sant I2 
37 illa: isla I2 
38 sanct: sanch I1 sant I2 
39 fahia: fehia I2 
40 negun: om. I2 
41 mèrits meus: meus merits I2 
42 cors: sant cors I2 
43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 
45 fonch: fonc I2 
46 sanct: sant I2 
47 ton maestre: a ton mestre I2 

48 dit: damunt dit I2 
49 l’ànima a Déu: lo benauenturat apostol lanima al seu creador I2 
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[CXXIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT AGUSTÍ1a 

Agustí hagué aquest nom per excel·lència de dignitat o per fervor de amor o per 

demostrament del nom. Hagué ell aquest nom per excel·lència de dignitat, car, axí com 

l’emperador Augustus era per honor davant tots los reys, axí sanct2 Agustí era més 

excel·lent que los altres3 doctors. Car los altres doctors són comparats a les XII stelles, 5 

«qui ensenyen molts a justícia axí com les steles»,4 etc.,b mas sanct5 Agustí és comparat 

al sol, segons que6 appar en la epístolac qui de ell és cantada dient que, axí com lo sol, 

resplandeix sanct7 Agustí en lo temple8 de Déu. És appellat Agustí per la fervor de 

amor, car, axí com lo mes de agost és molt fervent e calt per la calor, axí ell scalfa per lo 

foch de la divinal amor. On ell diu en lo libre de les Confessions de si mateix: «Havies tu 10 

sagetat lo meu cor ab la tua caritat», etc. Hagué nom Agustí per lo demostrament del 

nom, car ell és dit Agustí de creximent e de astim, que és ‘ciutat’, e de ana, que vol dir 

‘ensús’; e d’aquí és dit Agustí quasi ‘crexent la sobirana ciutat’. Per què de ell és cantat: 

«Aquell qui davant los altres exampla la ciu[CCXXVIb]tat», etc.d O, segons que és dit en 

lo Glosari, Agustí és dit ‘gran’, ‘benaventurat’ e ‘clar: fonch ell gran en vida e clar en 15 

doctrina e benaventurat és en glòria. La sua vida compilà en Possidoni, bisbe de 

Calamensa,e segons que diu Cassiodorus en lo Libre dels nobles barons. 

LA VIDA DE SANCT9 AGUSTÍ 

gustí fonch noble doctor en la província d’Àffrica, ço és, en la ciutat de 

Cartayna,10f e fonch molt11 de nobles parents e honests: havia nom son pare 20 

Patrici e sa mare Mònica. E fonch12 ensenyat sufficientment en les liberals arts, entant 

que fonch molt gran philòsoph e bon retòrich, car tots los libres d’Aristòtil e de totes les 

liberals arts que ell pogué legir per si aprengué,13 axí com en lo libre de les Confessions 

ell mateix diu: «Tots los libres de les liberals arts he yo llegits e apresos per mi mateix e 

entesos tots quants yo·n14 poguí legir. E tot quant és de la art de parlar ne de dir e de les 25 

figures e15 de les mesures e de música e de nombre sens gran difficultat he yo entés 

sens maestre.16 Saps tu, [CCXXVIc] Senyor Déu meu,17 que la subtilitat de l’entendre e 

l’agudesa de l’apendre he yo per la tua subtilesa». Mas18 sciència sens caritat no edifica, 

                                                 
a Data de celebració: 28 d’agost. Sant Agustí (354-430) fou bisbe d’Hipona des del 397, està considerat el 
més important pare de l’Església d’Occident, el pensament del qual no té parangó fins a sant Tomàs 
d’Aquino (1225-1274). Es representa com a bisbe, amb la mitra i el bàcul, du a la mà una maqueta d’una 
església; a vegades, també apareix en acció d’escriure. 
b Error de traducció: «Vnde alii doctores comparantur stellis, Dan. XII: ‘Qui ad iustitiam erudiunt multos 
quasi stelle etc.’» (LA 120, 3); és a dir, ‘els doctors són comparats a les estreles segons diu Daniel en el 
capítol XII, 3’. 
c En la missa de Sant Agustí és llig Sir 39, 1-11, encara que ací fa referència a Sir. 50, 7. 
d Sir 50, 5. 
e Calama, població de Numídia, a la part occidental del nord d’Àfrica. 
f Cartago. Aquesta ciutat la dóna els ms. V i C de la tradició llatina, la resta dóna «Tagastensi», Tagaste, 
antiga ciutat de l’Àfrica mediterrània, corresponent a l’actual Sūq Ahras, que pertangué a Numídia. 

A 
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abans infla, per ço com ell caygué en la error dels manixeus,a qui dehien que Jesuchrist 

fonch fantasme19 e neguen la resurrectió, en la qual error stigué IX anys mentre que 30 

fonch en la joventut. E fonch ell en tal follia que dehia que l’arbre del Senyor se plorava 

com hom collia20 les figues e les fulles.b E, quant fonch en edat de XIX anys, ell legí en 

un libre de un philòsoph21c en lo qual era demostrat que hom devia en si menysprear la 

vanitat del món e plagué-li molt, mas com no y era scrit lo nom de Jesuchrist, que li 

havia loat la sua mare, ell ne hagué enuig.  35 

La mare de sanct22 Agustí plorava de son fill, car peccava, per què ella23 

s’esforçava que l’aportàs24 a la veritat de la fe. E sdevench-se una vegada, segons que·s 

lig en lo tercer25 libre de les Confessions, que la mare de sanct26 Agustí véu un jove molt 

bell qui li demanà la causa de la sua tristícia27 e ella li respòs que stava trista per la 

pèrdua de son fill. E lo jove li dix: «Sies segura que, allà on tu seràs, serà ell». E, 40 

encontinent, ella véu que sehia son fill prop ella e, axí com ella li recomptava ço que 

vist havia, sanct28 Agustí li dix: «Enganes-te, mare, enganes-te, que no és axí dit, car là 

on yo seré seràs tu». E, per lo contrari, aquella dehia:29 «No, fill meu, no és dit axí: “Allà 

on aquell serà, tu seràs”, mas, “A30 on tu seràs, aquell serà”». Pregava, donchs, la mare 

contínuament, quasi importuna, un bisbe que pregàs Déu31 per son fill, segons que en 45 

aquell mateix libre de les Confessions sanct32 Agustí ne fa testimoni, per què lo bisbe 

fonch tant importunat per ella que, quasi vençut, per33 prophètica veu li respòs: «Ves-

te’n segura, que no [CCXXVId] és cosa34 possible que fill de tantes làgremes peresca». 

Com a Cartayna hagués ensenyat sant35 Agustí rethòrica per molts anys, 

amagadament se n’anà a Roma, que no u sabé sa mare, e aquí ell ajustà molts dexebles. 50 

E, com la sua mare l’agués seguit fins al port per ço que·l retragués de la sua anada o 

que ella se n’anàs ab ell, ell, de nit, decebent la mare, amagadament se n’anà. La qual 

cosa, de matí, la mare considerant,36 les orelles de Déu ab crits omplia37 e qualsevulla 

dia, de matí e de vespre, anava a la sglésia e pregava per lo fill ab contínua devoció. 

En aquell temps, los milanesos demanaren a ell per doctor al pretor de Roma, qui 55 

havia nom Asimacho, per ço que·ls legís de rethòrica ‒e era bisbe lavors sanct Ambròs‒ 

e, axí, per les pregàries dels milanesos, sanct38 Agustí fonch allà tramés. E la mare sua, 

com no·s pogués abstenir de la sua vista, ab gran treball vench a ell e trobà’l que no era 

ben cathòlich ne ben manixeu. Mas sanct39 Agustí començà ésser molt amich de sanct40 

Ambròs e oïa la sua prehicació e la notava diligentment en açò que era contra los 60 

manixeus. Una vegada, sanct41 Ambròs disputà ab sanct42 Agustí contra aquella error 

e·l vencé ab manifestes raons, axí que aquella error foragità del coratge de sanct43 

Agustí. Recompta ell mateix en lo libre de les Confessions dient: «Primerament, com yo·t 

                                                 
a El maniqueisme establia una distinció dualista entre el principi del bé i el del mal. Fou una doctrina 
creada pel predicador persa Mani (216-276). 
b «Ad has etiam nugas adductus est ut arborem fici plorare diceret, cum ab ea ficus uel folium tolleretur» 
(LA 120, 29); és a dir, ‘afirmava que la figuera plorava quan es recollia el seu fruit’. 
c Es refereix a Ciceró (106-43 aC), orador i polític romà. 
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coneguí, tu ferist la malaltia del meu sguardament rajant en mi fortment. E tremole per 

amor e per temor e trobe’m luny ésser de tu en la regió de dissimilitud, axí com si yo 65 

oís la tua veu dalt: “Yo só menjar dels grans, creix e menjar m’as e tu no·m mudaràs en 

tu axí com menjar de carn, mas tu seràs mudat en mi”».  

On, com a sanct44 Agustí plagués molt la via de Je[CCXXVIIa]suchrist e ell fos 

pereós de anar per vies stretes de vida, nostre Senyor li meté en l’enteniment que anà a 

sanct45 Simplicià,a en lo qual resplandia la lum divinal, ço és, la gràcia divinal, per ço 70 

que de ell aprengués convinent manera de viure e de anar en la via de Déu, en la qual 

algú en aquesta manera e altre en aquesta hi anava.b E a ell46 desplahia tot ço que fahia 

en lo món, per l’amor de Déu e per la bellesa de la casa, la qual molt amà. Enaprés, 

sanct47 Simplicià li dix: «Veges quants infants e quantes infantes servexen Déu dins la 

Sglésia, no poràs tu fer axí com aquells? O són ells més poderosos que tu? Dóna’t a Déu 75 

e ell pendrà’t e salvar-t’a». Mentre48 dehien aquestes paraules, hagueren memòria de 

sanct49 Victoríc e, alegrament, sanct50 Simplicià comptà en quina manera, per saviesa, 

mentre era gentil, hagué una ymage a51 Roma, que era gran cosa lavors,d e dehia sovint 

que ell52 era chrestià. E sanct53 Simplicià li dix: «No·t crech si yo no·t vehia en la sglésia54 

de Déu». E ell, burlant, li dix: «No fan les parets55 hom chrestià». E, com ell vengués en 80 

la sglésia axí com a vergonyós, fonch-li donat un libre per legir secretament en què era 

scrit lo Credo in deum, per què ell pujà en alt e en altes veus ell ho dix, maravellant-se 

Roma e la Sglésia alegrant. E tots, soptosament, digueren: «Victorí, Victorí!». E, tost, 

cridaren e, prest, callaren. 

Lavors, vench un home d’Àffrica qui havia nom Poncià e era amich de sanct56 85 

Agustí e recomptà-li la vida e les maravelles e los miracles de sanct57 Anthoni, que era 

mort en Egipte en poder de l’emperador Constantí.e Per aquests exemples, sanct58 

Agustí se scalafà molt en la fe, per què ell dix a son companyó e, quasi torbat de pença, 

cridà: «Ay, què sofferim ne què volem? Aquells qui no són savis troben lo cel e 

nosal[CCXXVIIb]tres, ab nostres savieses, nos negam dins infern». Per què ell se n’anà 90 

dins un ort e lançà’s sots una figuera e plorà fortment dient que mal li era vengut per 

ço59 tant tardava que ell no·s convertís a Déu: «O, Senyor Déu, com m’es prop, car tu 

est alt en les coses altes e molt pregon en les coses pregones! E tu, Senyor, no·t 

parteixs60 de nosaltres e nosaltres, Senyor, a penes tornam61 a tu. E fes, Senyor, que·ns 

revoques a tu, yo tem molt los meus empatxaments. Tart t’é yo, Senyor amat, tu qui 95 

has antiga bellesa e tant novella. Tu eres dins e yo só defora, per què yo vull star prop 

les belles coses que tu has fetes. Ab mi eras62 e yo no ab tu. Tu m’as cridat e m’as 

                                                 
a Successor de sant Ambròs com a bisbe de Milà. 
b ‘En la qual uns anaven en una manera e uns altres en una altra’ («in uia dei, in qua alius sic, alius sic 
ibat», LA 120, 57) 
c Gai Mari Victorí (s. IV), retòric neoplatònic romà que comentà Ciceró i que traduí Aristòtil i Plató. 
Finalment, es convertí al cristianisme. 
d ‘Per la seua saviesa li feren una estàtua a Roma, fet que era un honor aleshores’. 
e Constantí I el Gran, emperador romà del 312 al 337. 
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il·luminat la mia ceguedat; tu odorist, per què yo desig a tu; yo tastí e famegí a tu. Tu, 

Senyor, m’as tocat, per què yo só scalfat en la tua pau». E, axí com ell plorava 

amargosament, ell oí una veu dient: «Porta la ley! Porta63 la ley!». Per què, encontinent, 100 

ell obrí lo libre dels Apòstols e, en lo primer capítol, ell llegí: «Vestiu-vos lo Senyor Déu 

Jesuchrist».a E, encontinent, tots duptaments se partiren d’ell, que may en res no duptà 

en la fe. 

Aprés, ell hagué tan gran dolor als dents que lo parlar ne perdé, per què ell scriví 

en unes taules de cera que tots pregassen Déu per ell que li levàs la dolor. Per què ell, 105 

ab los altres, se agenollà64 per Déu a pregar e, encontinent,65 se sentí guarit. Per què ell 

tramés ab ses letres al sant baró sanct66 Ambròs tota la sua voluntat, dient que li 

ensenyàs qual libre dels libres sancts ligiria67 per lo qual fos instruït en la fe cathòlica, 

per què sanct68 Ambròs li manà legir lo libre de Ysaÿes propheta per ço com anuncià 

l’Evangeli e lo parlament de les gents més manifestament que negú. E, com sanct69 110 

Agustí no entengués lo principi del libre, ell se pensà que tot fos [CCXXVIIc] axí scur e 

ell se stigué que no y volgué legir.  

E, com ell fonch instruït més en les sanctes70 Scriptures e fonch en lo temps de 

Pasca vengut, ell fonch en edat de XXX anys e ab un fill seu que Déu li havia donat, 

fadrí molt enginyós, lo qual sanct71 Agustí en la sua adolescència, dementre encara era 115 

gentil e philòsoph, havia engenrat, e ab en72 Alipi, amich seu, per mèrits de sa mare e 

per prehicació de sanct73 Ambròs, se batejaren. Aprés, sanct74 Ambròs e ell feren lo 

càntich qui comença «Te Deum laudamus», etc., e·l cantaren fins a la fi del càntich.75 E, 

axí, confirmat en la fe, ell76 renuncià als fets del món e no volgué més tenir scola, abans 

volgué viure molt perfetament, que visqué en caritat. 120 

Aprés açò, ell se n’anà en Àffrica ab Nebrodi e ab Evodi77 e ab la sua mare e, com 

ell stigués a la porta Tiberina,b la sua mare piadosa78 morí aquí. Aprés açò, ell se’n tornà 

en les heretats pròpries, en lo qual loch ell stigué molt devotament adorant e dejunant 

ab sos companyons, servint Déu, e scriví libres e ensenyava los indoctes. La sua bona 

obra e fama s’escampà per moltes partides e era tengut per maravellós maestre79 en sos 125 

libres e en sos fets. E fugí en80 una ciutat per ço que no fos fet bisbe d’aquí. 

E, en aquell temps que ell stava a Ypònia,81c era un hom, qui era maestre82 de 

grans obres, qui tramés missatge a sanct83 Agustí que vengués a ell per ço que oís ses 

paraules e, axí, ell poria renunciar al món; e sanct84 Agustí anà tantost al maestre.85 E, 

quant açò oí sanct Valeri, bisbe de Ypona, e hagué oïda la sua fama, contra sa voluntat 130 

lo féu prevere en la sua sglésia. E, encontinent, ell instituí un monestir de capellans e 

començà a viure ab ells segons la regla que era ordenada sots los sancts86 apòstols, del 

                                                 
a Rom 13, 14. 
b Error de traducció o, més probablement, de transmissió: «Ostia Tyberina» (LA 120, 121). Es refereix a la 
població d’Òstia, a la desembocadura del Tíber. 
c Hipona, població romana de la Numídia. 
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qual monestir són elegits X87 bisbes. E, com [CCXXVIId] aquell bisbea fos grech e no fos 

savi en la lengua latina, ell donà son poder a sanct88 Agustí que prehicàs en la sua 

sglésia. E, com molts bisbes li fessen injúria dient mal d’ell, ell no havia cura, sol que·s 135 

fes per sanct89 Agustí ço que per si fer no·s podia. 

En aquell temps, sanct90 Agustí vençé en91 Fortunat, prevere manixeu, e altres 

heretges, majorment aquells qui eren rebaptizats, donatistes e manixeus, e·ls féu fugir 

de la terra. Lavors, sanct Valeri començà de haver gran paor92 que no fos demanat per 

bisbe en altra ciutat93 sant Agustí, car moltes vegades lo n’hagueren forçat si ell no 140 

s’amagàs en loch secret, axí que no·l podien trobar. Enaprés, ell acabà ab lo archibisbe 

de Cartayna que ell pogués revocar94 al bisbat de Ypona e que sanct95 Agustí fos bisbe. 

Mes, com sant Agustí no u volgués ésser, per força e constret, lo elegiren bisbe, emperò 

dix que no·s devia fer vivint l’altre bisbe de la ciutat per lo vet del concili general, per 

què s’esforçà que en lo concili dels bisbes instituí’s que tots los stabliments dels sants 145 

pares ordenadors se deguessen manifestar per los qui·ls ordenarien.b E dix enaprés de 

si mateix: «En neguna cosa yo no·m sent axí letrat com fas en ço que, com yo no fos 

digne de ésser posat en loch que tengués lo rem, <e> Déu m’à posat en la carreta en lo 

regiment de la Sglésia». 

Los vestiments de ell e los calçars e altres ornaments que portava no eren molt 150 

nobles ne molt vils, mas que·ls portava ordenadament, per què ell dix de si mateix: «Yo 

confés que he vergonya de preciosa vestidura e, per ço com la’m donen, yo la ven per 

ço que la vestidura no pot ésser cominal e lo preu me sirà96 cominal».c  

En la sua taula havia temprança e, en les cols e en los legums, havia carn per los 

hostes e per los malalts. E plahia-li més en [CCXXVIIIa]97 la taula la disputació que·l 155 

menjar e, contra la pestilència dels maldients, era axí scrit en ella:98 «Que aquell qui 

volrà maldir de aquells qui no seran presents sàpies que no és digne que menge99 en 

aquesta taula». E, una vegada, alguns bisbes familiars seus menjaven ab ell a la taula e 

dehien mal de algunes persones e sant100 Agustí los dix que callassen, si no, ell se 

levaria de la taula e destroiria aquell scrit.  160 

Una vegada, convidà alguns seus amichs e la un de aquells volgué ésser més 

cortésd que·ls altres, per què entrà en la cuyna per veure que s’i apparellava e, com no y 

ves neguna cosa apparellar, vench a sanct101 Agustí e dix-li: «Pare, quins menjars 

menjaràs?». E sanct Agustí respòs: «No tinch cura dels menjars del cors, mas d’aquells 

de la ànima». 165 

                                                 
a Es refereix a Valeri. 
b Traducció deficient: «ut in conciliis episcoporum constitueretur ut omnia statuta patrum ordinandis 
deberent ab ordinatoribus intimari» (LA 120, 138); és a dir, ‘que en els concilis de bisbes s’establira que els 
que seran ordenats en bisbes tinguen respecte absolut a les ordenacions dels pares’. El no respecte a les 
ordenacions anteriors havia provocat que ell haguera estat elegit bisbe mentre l’altre bisbe encara era viu. 
c ‘Com que tots no poden dur vestidures riques, que els diners que valen puguen almenys repartir-se entre 
tots’. 
d «curiosior» (LA 120, 148): ‘curiós’. 
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Tres coses aprés de sanct Ambròs, segons que ell diu: la primera, que negun 

temps no parlàs a alguna102 muller; la segona, que, si voliaa cavallerejar, que no lo y 

loàs; la terça, que no anàs volenters a menjars com hi fos convidat. La primera cosa li 

consellà per ço que, si lo marit ne la muller stiguessen mal, que no·l flastomassen; la 

segona cosa li consellà per ço que los cavallers no fessen maleses per los quals haja 170 

culpa dels altres; la terça cosa li consellà per ço que no perdés la sua manera del 

temprament. 

Fonch de tan gran puritat sanct103 Agustí e de tan gran humilitat que, dels peccats 

venials, que envers nós no són stimats res o molt petits, ell se accusava a Déu com si 

fossen mortals, car ell se accusava a Déu104 com jugava a la pilota, com anava a la scola 175 

e, aprés, com no volia apendre per sos parents, sinó per força de temor de son 

maestre.105 E se accusava a Déu com legia faules e cançons, axí com de Eneas e de na106 

Didona107 morta, que [CCXXVIIIb] plorava per amor. E se accusava de açò que prenia de 

la taula de son pare o del seller per donar a aquells ab qui jugava. E se accusava per ço 

com per son enginy enganava alguns infants a108 joch e com furtava les peres de un seu 180 

vehí de un parerb qui stava prop la sua vinya com fos encara en edat de XVI anys. Axí 

mateix, se accusava per109 com se delitava algunes vegades en menjars, e dix: «Senyor 

Déu, tu m’ensenyist que yo rebés los menjars per necessitat, axí com hom reb medecina 

per sanitat, mas yo, Senyor, los he desijats desordenadament per raó del loch per on 

passen, car aquell pas és tant a plaer d’om que lo menjar no pot passar per altre loch, 185 

sinó allà per força ha110 passar. E, com menjar e beure sia cosa de salut, ajustes, axí com 

a serventa perillosa, alegria e algunes vegades la sua contrarietat. Ebrietat és luny de 

mi. Hajes mercè,111 Senyor, que no se acost a mi menjar superfluu. Senyor ver Déu, 

ebrietat no féu mal al teu servent, emperò mercè hajes de mi que no se acost a mi. E qui 

és, Senyor, que no sia un petit apartat fora los tèrmens de necessitat? Aquell qui no u és 190 

aquest és certament gran, per què desig loar lo teu nom yo, no d’aquells, car home 

peccador só». Dels bons odors: «Yo só fort desijos de odorar e de sentir e, quant 

defallen, yo no les cerch e, si són presents, yo no·ls refuig e no só irat com les112 pert. De 

sentir, emperò, vejares m’és que yo hi fallesca per ço com negú113 no és segur en 

aquesta vida, la qual és nomenada tota temptació. Per què tothom qui·s pot fer de mal 195 

bo no·s fa de millor més dolent».c Confessa de oir dient: «La voluntat de les orelles 

m’an tengut fort empatxat e subjugat, mas tu, Senyor, me n’has lunyat. O, quant me 

esdevé que més me plau lo [CCXXVIIIc] cant que la cosa que és114 cantada, yo confés 

peccar penalment! Per què lavors yo no volria oir lo cantador».115 Accusà’s sanct116 

Agustí dient que molt li havia plagut com vehia cans ben córrer ne quant vehia que les 200 

aranyes prenien les mosques ab lurs filats. E, de aquests117 peccats, ell confessà a Déu 

per ço com tals coses empatxen hom e leven hom de bons pensaments e de oracions. 

                                                 
a ‘si algú volia’. El subjecte està omés i pot semblar que es refereix a sant Agustí. 
b ‘Perer’. 
c Traducció errònia: «qui fieri potuit ex deteriori melior non fiat ex meliori deterior» (LA 120, 181); és a dir: 
‘qualsevol que s’ha fet millor pot esdevenir pitjor de nou’. 
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Confessà’s sanct118 Agustí del plaer que ell havia de oir vanes laors de vanaglòria dient: 

«Aquell qui vol ésser loat per los hòmens qui dien mal de tu no seran defesos per 

hòmens quant tu, Senyor, jutjaràs ne seran desliurats quant tu damnaràs. És hom loat 205 

per algun do que tu li has donat, emperò ell se alegre més quant és loat que no fa del 

do. Per què nosaltres som temptats tots dies per aytals119 temptacions sens tot 

cessament, car cotidiana fornal és la nostra lengua. Emperò, yo <no> volria que cascú120 

cresqués lo meu bé e no lo meu goig ab la sua lengua, mas bé confés que creix en 

blasfèmia sens dupte. Algunes vegades só trist de les mies laors dient que en mi sien 210 

los béns que no y són e, si són pochs, que hom los cresca vanament». 

Sanct Agustí confonia molt los heretges, per ço que ells prehicaven entre si que 

no seria peccat qui matava sanct121 Agustí, lo qual dehien que era matador com a lop, e 

dehien que qui·l matava que tots los peccats li serien perdonats per Déu. Per què li 

meteren molts aguayts per los camins on devia passar, mas Déu lo’n guardava que no·l 215 

pogueren trobar. 

Sanct122 Agustí havia tostemps memòria dels pobres que, tot quant havia, los 

dava francament. E algunes vegades fahia123 trencar la vexella d’argent que era a Déu 

dedicada e fahie’n124 donar als pobres. 

En negun temps, [CCXXVIIId] no volgué comprar camps ne vinyes, abans rebujà 220 

moltes heretats que li lexaven per ço com als fills e als parents dels morts dehia que 

eren degudes més que a ell. En aquelles coses que possehia per la Sglésia, no 

s’adelitava molt, ans pensava dia e nit de les coses divinals e de les sanctes125 

Scriptures. No volgué haver cura de fer negun monestir novell e guardave’s de tota 

tristesa corporal per ço que pogués vagar en studiar en la sancta126 liço contínuament, 225 

mas no vedava gens que·ls altres no obrassen aregladament.  

Loava molt aquells qui havien desig de morir. E, sobre aquesta raó, ell recompta 

un exemple de tres bisbes dient que sanct127 Ambròs, quant fonch prop de la mort, 

fonch pregat que pregàs Déu que li perlongàs la sua vida, mas ell los respòs: «No he yo 

axí viscut que haja vergonya de viure entre vosaltres ne no tem morir per ço com 230 

nosaltres havem bon Senyor». La qual resposta sanct128 Agustí recordava. E dehia 

d’altre bisbe que, com ell fos molt necessari a la Sglésia e fos al punt de la mort, fonch 

pregat que pregàs Déu que·l desliuràs d’aquella malaltia, e aquell129 respòs: «De 

qualsevulla altra cosa pregaré yo Déu, mas no u faré de axò».130 E d’altre bisbe 

comptava sant Agustí, del qual dehia sanct131 Cebrià que, com ell fos congoxat de gran 235 

malaltia, ell pregà Déu que li donàs sanitat. Al qual bisbe apparegué un jove molt bell e 

resplandent, per què hagué gran temor, e aquell li dix: «Paor has de morir e no vols 

anar a ton Senyor».132 

Jamés sanct133 Agustí volgué tenir dona ab si ne germana ne neboda, e açò fahia134 

perquè no pogués exir d’ell ne d’elles neguna mala sospita. Ne may no volgué star sols 240 
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ne parlar ab neguna dona si, donchs, no li hagués a dir algun secret [CCXXIXa]135 o ella a 

ell. 

Fahia136 tal bé a sos parents que no·ls dava per ço que fossen richs, mas que no 

freturassen. Atard volia pregar per algú de paraula per ço que no li fos donat o fet per 

amor d’ell, de què no era digne aquell per qui ell pregava. E, moltes vegades, dehia que 245 

lo poder que hom demana constreny a hom. E, com pregava per algú, ell pregava 

humilment que a negú no era càrrech, mas que meritàs per cortesia de ses pregàries. 

Volia moltes vegades entre hòmens no coneguts coses oir mas que entre hòmens 

coneguts, car poria alguna cosa entre aquells conéxer per la qual poria ésser fet amich 

de la un donant sentència justa per ell e dels amichs poria fer enemichs d’aquell qui 250 

condamnaria.137 

En moltes sglésies, era pregat que prehicàs la paraula de Déu e, algunes vegades, 

ell se lexava de la matèria que havia començada scientment e, lavors, ell dehia altres 

coses segons que al temps covenia, majorment contra les errors dels heretges, per què 

ell convertí a Déu un manixeu per sa prehicació. 255 

En aquell temps que els goths e los romans començaren adorar ýdoles,138 los 

infaels començaren-se a levar contra los chrestians, sanct Agustí féu lo libre de La ciutat 

de Déu, en lo qual ensenya que en aquesta vida devien ésser constrets los justs e los 

impiadosos devien florir. En lo qual libre tracta de dues ciutats, de Hierusalem e de 

Babilònia, e dels reys d’elles, dient que·l rey de Hierusalem era Christ e lo rey de 260 

Babilònia era diable. E aquelles dues ciutats havien dues amors, car la ciutat del diable, 

constrenyent la sua amor, cresqué fins al menyspreament de Déu, mas la ciutat de Déu 

cresqué l’amor de Déu fins al menyspreament de si.  

En l’any de la incarnació CCCCXL, los caldeusa prengueren tota la 

provín[CCXXIXb]cia de Àffrica e destroïren totes les gents sens tota mercè. Aprés, ells 265 

vengueren en la ciutat de Ipona e stigueren allà molt tenint-la assetjada e, sots aquella 

tribulació, sanct139 Agustí féu molt streta vida e plorava dia e nit per ço com vehia les 

gents matar e fugir e vehia les sglésies vídues de prevers e, en les ciutats, que no havia 

scoles. E, per tots aquests mals, ell se consolava per una sentència de un savi, qui dix: 

«No serà gran cosa e tu·t140 cuydes que sia gran cosa que cayguen les pedres e muyren 270 

los mortals». Per què ell appellà los seus frares e dix: «Veus que yo he pregat nostre 

Senyor que·ns141 desliure de aquests perills o que·ns dó pau o·ns desliure142 d’aquesta 

vida per ço que yo no sia constret de tantes pestilències a veure». Per què Déu li donà 

la terça cosa que demanà, axí que ell, en lo terç dia, de febre fonch congoxat, per què·s 

posà en lo lit. E, com se pensàs la sua mort, lavors ell féu scriure los VII psalms 275 

penitencials e féu-los posar en la paret prop lo lit. E, axí, ell jaent, legia’ls plorant ab 

moltes làgremes per ço que anàs a Déu més desliurament. E, per tal que la sua intenció 

no fos empatxada e millor se pogués applicar a Déu, abans de X dies del seu eximent, 

                                                 
a «Vandali» (LA 120, 228). Els caldeus eren els habitants de Caldea, regió al sud de Babilònia. 
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no volgué que negú entràs a ell sinó com lo metge hi entrava o aquell qui li portava la 

refectió.  280 

Un malalt vench a ell dient-li que li metes la mà damunt e que·l guarís de la sua 

malaltia e sanct Agustí dix-li: «Què demanes tu, fill? Cuydes-te que, si yo podia fer 

aytals coses, que yo no guarís a mi mateix?». E aquell respòs: «A tu és manat en visió 

que vages a ell e no u és a mi». E sanct143 Agustí, veent la fe de l’home, pregà per ell e 

l’ome fonch guarit. E, axí mateix, ne guarí molts altres e féu molts miracles. 285 

En lo [CCXXIXc] XXII libre de La ciutat de Déu és recomptat que ell féu dos miracles, 

ço és, que li vengué una verge endimoniada que untà ab oli e, encontinent, fonch 

guarida; axí mateix, pregà Déu per un jove endemoniat, qui, encontinent, fonch curat. 

Encara recompta en aquell mateix libre que, axí com devien tallar un home qui era 

malalt e guastat fortment, <e> los amichs hagueren paor que morís per aquell tallament 290 

que li volia fer lo metge e pregaren sanct Agustí que li ajudàs, per què l’ome fonch 

guarit sens tallar-lo. 

Com sanct Agustí fonch prop de la mort lexà doctrina e dix que negun home no 

devia passar en loch, per sanct que fos, sens confessió e sens que lo cors de Jesuchrist 

no rebés. Morí sanct144 Agustí davant los seus frares pregant per ell en edat de LXXVII 295 

anys e fonch bisbe XL anys e no féu testament, car no tenia de què. 

Sanct Agustí fonch lum de saviesa resplandent e fonch lum de veritat e bataller e 

guarniment de la fe e tots los doctors de la Sglésia vencé per sciència e per enginy, lo 

qual florí sens comparació per exemple de virtut e per gran obediència de 

ensenyaments. E sant145 Remigi, qui fa memòria de alguns doctors, diu axí: «Tots 300 

aquests doctors ha vençuts146 per sciència e per enginy, car, jatsia açò que sanct 

Hierònim diga que haja legits VI M volums de Orígenes, aquest emperò scriví tants 

volúmens que negun hom no u poria scriure de dia ni de nit ne·ls poria hom legit».  

Sanct Volucià, al qual tramés les sues letres sanct147 Agustí, diu axí d’ell: «A la ley 

de Déu defall qualsevulla cosa que no sabés sanct148 Agustí».  305 

Sant Hierònim scriví d’ell una letra que trameté a sant149 Agustí, dient: «A dos 

libres teus molt instruïts e resplandents per belles pa[CCXXIXd]raules, no he yo pogut 

respondre e, certament, qualsevulla cosa que·s pot dir ne pendre per enginy de les 

Scriptures és per tu posat e determenat. Mas prech la tua reverència que tu sostengues 

que yo lou lo teu enginy». E sanct Hierònim scriví d’ell en lo Libre de XII doctors dient: 310 

«Sanct Agustí bisbe, volant per les alteses del món axí com àguila, no pensant aquelles 

coses que són en les raels dels monts, recompta moltes coses dels cels e dels spais de la 

terra e del creament de les aygües molt clarament». Enaprés, recompta en quanta 

reverència e en quanta amor sant Hierònim l’agué, açò és manifest en les letres que 

tramés en aquell, en una de les quals diu axí: «Al senyor sanct150 benaventurat sanct 315 

Agustí, Hierònim ab tota honor. He yo en totstemps honrada la tua benaventurança ab 

tota honor, stant en tu he yo amat lo Senyor salvador del món». E diu en una altra letra: 
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«Sàpies que no gos yo tocar alguna cosa dels teus libres, basta a mi que yo prove los 

meus e que no reprengue los altres». 

Sanct151 Gregori recompta en una epístola que tramés a Innocent, pretor d’Àffrica, 320 

axí dient: «E, d’açò que tu vols de la exposició de Job que·t trameta, só’m yo alegrat per 

lo teu studi, mas, si vols haver delectió e·xposició, lig en lo libre de sanct Agustí, qui és 

de nostra terra, a comparació de aquell152 no demans lo nostre engrut». E diu sanct 

Gregori en lo seu Registre que·l benaventurat sanct153 Agustí no volgué habitar la sua 

germana, dient: «Aquelles coses que són ab la mia germana no són mes germanes». 325 

Donchs, la causaa del savi hom deu ésser a nosaltres instructió gran. 

En la oració que ha nom prefaci, que féu sanct Ambròs, se lig axí: «La tua 

magnificència en [CCXXXa] mortificació de sanct Agustí adoram e la tua virtut. Sanct 

Agustí ha ornat en totes coses obrant, per què en negunes pomeses suaus ne blanes de 

enganadors lo sanct hom no defallí, abans per lo teu spirit fonch guardat de ésser 330 

vençut per ço com ell complist de tota manera de pietat, per ço que ell fos a tu ara e 

sacrifici e prevere e temple». 

Lo benaventurat sanct Pròsper diu axí en lo terç libre de la Vida contemplativa: 

«Sanct Agustí, bisbe de molt gran inginy e de suaus paraules; savi de letra; e, en los 

ecclesiàstichs treballs, gran obrer; e, en cotidianes disputacions, molt clar; e, en tota 335 

actió sua; ben compost; e actiu e subtil en absolre qüestions; e, en vençre heretges, molt 

diligent; e, en exposició de la nostra fe cathòlica e en explanar les scriptures 

canòniques, cautelós». 

Aprés açò, com los barbres prengueren aquella terra e los sancts lochs hagueren 

destroïts, los faels prengueren lo cors de sanct154 Agustí e·l portaren en Serdenya. E, 340 

passats CCLXXX anys aprés la sua mort, en155 Liprandus, devot rey de longobarts,b oí dir 

que Serdenya era despoblada per sarrahins, per què y tramés molt bons missatgers per 

ço que aportassen a Pabia156 les relíquies del sanct157 doctor, los quals, per gran preu 

que donaren, se’n portaren lo seu cors fins a Gènova. E, com lo rey devot ho oí dir, ell 

vench a la dita ciutat ab gran goig e pres lo cors sanct honradament. E, com lo matí 345 

aprés volgués portar lo sanct158 cors, may lo pogueren moure fins que lo rey féu vot que 

faria en aquell loch una sglésia. E, aprés, lo rey se’n portà lo cors sens negun empaig. 

Aprés, lo rey complí lo vot, que féu aquí una sglésia a honor de sanct159 Agustí. Aquell 

mateix miracle s’esdevengué en lo dia següent [CCXXXb] en una vila del bisbe de 

Tridòniac que ha nom Casellesd e lo rey, axí mateix, féu aquí una sglésia a honor de 350 

sanct160 Agustí e donà la sua vila ab totes ses pertinences al servidor de la sglésia de 

Sant161 Agustí per tostemps posseïdora. Enaprés, lo rey féu sglésies en tots lochs on 

pogués portar lo seu cors per ço que·l pogués portar allà on volia e, axí, ell se’n portà lo 

                                                 
a «cautela» (LA 120, 278). 
b Liutprand, rei longobard del 712 al 744 
c Tortona, població del Piemont, Itàlia. 
d Casale Montferrato, població del Piemont, Itàlia. 
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sanct cors ab gran goig a Pabia,162 en la sglésia de Sanct Pere, e aquí ell lo posà 

honradament, e la sglésia ha nom Cel d’Or.a 355 

Fonch un moliner qui tengué163 gran devoció en sanct Agustí e era congoxat de 

malaltia de fleuma salsa.b E pregà sant Agustí que·l sanàs, al qual sanct164 Agustí 

apparegué en visió e palpà-li la cama e, encontinent, fonch sanat. E, com lo moliner se 

despertà, trobà’s guarit fent gràcies a Déu e a sanct165 Agustí. 

Un infant era molt congoxat de mal de pedra e metges daven de consell que·l 360 

tallassen. E la mare, per paor que no morís, no u volgué,166 pregà sant Agustí que li 

ajudàs e l’infant fonch guarit e lançà la pedra. 

En lo monestir de Sanct Salmoner,c un monge fonch arrepat en la vigília de 

Sanct167 Agustí. E véu davant lo cel un núvol resplandent e véu sanct168 Agustí seure en 

lo núvol vestit de vestidures de bisbe e véu que los seus ulls il·luminaven la sglésia axí 365 

com dos raigs de sol e lançaven de si molt gran odor. 

Sanct Bernat se adormí una vegada que era en les matines e, dementre que ell 

legia un tractat de sanct Agustí, ell véu aquí un bell jove, de la boca del qual exia tan 

gran multitut d’aygües que tota la sglésia omplien. E no duptà que aquell no fos 

sanct169 Agustí, qui, per la font de doctrina, rega tota la Sglésia. 370 

Un home, amant molt170 sant Agustí, donà gran multitut de pecúnia a un monge 

qui guardava lo cors del sanct171 baró per ço que li donàs un dit de la mà de sanct172 

Agustí. E aquell pres la pe[CCXXXc]cúnia e liurà-li un dit d’ome mort en sendat 

embolicat dient que era de sanct173 Agustí. E aquell rich hom, ab gran honor, lo pres e 

tots dies lo adorava e·l besava ab la boca e ab los ulls devotament e·l se posava en lo 375 

pits strenyent. E Déu, guardant la fe de l’home, donà-li un dit de sanct174 Agustí e féu-li 

lançar aquell que tenia. E, com fonch vengut en sa terra, lo dit féu moltes175 maravelles 

e, açò sabent en la ciutat de Pabia, demanaren al monge la cosa, lo qual los dix com ell 

li havia donat un dit d’ome mort per gran argent que n’havia hagut. E l’abat féu obrir 

lo sepulcre de sanct176 Agustí e trobaren lo dit menys de la mà e lo monge fonch 380 

deposat e punit fortment. 

En Burgunya, en un monestir qui ha nom Fontanet,d fonch un monge qui havia 

nom Huguet e era molt devot a sanct177 Agustí, per què legia molt en los libres seus e 

pregava’l que no·l lexàs anar per res de aquest món, sinó en lo dia de la sua festa. Per 

què lo monge fonch de febre treballat per XV dies abans de la festa de Sanct178 Agustí, 385 

axí que, en la vigília de la festa, com a mort, fonch posat sobre lo lit. E, encontinent, 

                                                 
a San Pietro in Ciel d’Oro és una coneguda esglèsia de Pavia on descansen les restes de sant Agustí, el rei 
Liutprand i Boeci. 
b «flegma salsum» (LA 120, 309). Es refereix a la pel·lagra, malaltia deguda a un dèficit de vitamina PP o 
àcid nicotínic. 
c Error de traducció «In monasterio quod Elemosina diciur» (LA 120, 314). El monestir també és conegut 
com a Petit-Cîteax, a Loir-et-Cher. 
d Fontenay, monasteri cistercenc prop de Montbard, a Borgonya, França. 
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vengueren molt bells hòmens e resplandents ab vestiments blanchs qui entraren en la 

sglésia del monestir faent professó personalment. E seguia’ls un honrat hom vestit ab 

vestiments de bisbe. E un monge, stant en la sglésia veent açò, fonch molt spantat e 

demanà’ls qui eren ne on anaven. E un de aquells li dix que aquell bisbe era sanct179 390 

Agustí ab los seus canonges qui anava al monge sanct180 qui·s moria per ço que se’n 

portàs la sua ànima al regne del cel. Aprés d’açò, aquella honrada professó entrà en la 

infirmaria e, com hac aquí un poch stat, la sancta ànima li isqué del cors e sanct Agustí 

la181 se’n portà en lo ce[CCXXXd]lestial goig. 

Lig-se que, en vida de sanct182 Agustí, ell183 véu un diable qui portava un libre en 395 

los muscles, per què·l conjurà que li mostràs que y havia scrit e lo diable li dix que eren 

peccats de hòmens que y tenia scrits. Enaprés, sanct184 Agustí li demanà, si havia scrit 

negun peccat seu, que·l li mostràs e lo diable mostrà-li que no y havia res contra ell, 

exceptat una vegada que lexà la completa de dir per oblit, per què manà al diable que 

l’esperàs fins que fos vengut en aquell loch. Aprés,185 sanct Agustí entrà en la sglésia e 400 

dix devotament la completa ab d’altres oracions e, aprés, ell tornà al diable e dix-li que 

li legís lo peccat. E lo diable trobà’l delit e ras, per què dix: «Lejament m’as enganat 

molt, m’é penit com te mostrí lo libre per ço com lo peccat teu és delit per tes oracions». 

E lo diable desparegué. 

Axí com una dona sofferia gran injúria per alguns hòmens maliciosos, ella anà a 405 

sanct Agustí que li donàs consell. E trobà’l studiant e saludà’l ab temor e ell no la mirà 

ne li respòs. E ella, pensant que u fes per gran sanctedat186 que en ell fos, ella acostà’s a 

ell e comptà-li tot son fet e ell no li volgué respondre ne mirar, per què·s partí d’ell molt 

trista. En altre dia, axí com sanct187 Agustí cantava missa, la dona hi fonch e, aprés lo 

levar del cors de Jesuchrist, ella fonch arrepada en spirit e véu-se posada davant la 410 

cadira de la sancta Trinitat, en lo qual loch ella véu sanct188 Agustí ab la cara que 

tenia189 inclinada disputant fortment e subtil de la glòria de la Trinitat. E oí una veu 

dient: «Com tu anaves a sanct Agustí, ell disputava de la glòria de la Trinitat ab gran 

diligència e per ço ell no·t vehia, mas torna a ell segurament e trobar-l’as muy190 piadós 

e dar-t’à sa[CCXXXIa]ludable consell. La qual, com ho hagués fet, sanct191 Agustí 415 

binignament192 la oí e li donà saludable consell. 

Lig-se, axí mateix, que, dementre un hom sanct fos arrepat en spirit, ell véu los 

sancts en glòria, mas com no y ves sanct193 Agustí demanà a un dels sancts a on era 

sant194 Agustí, lo qual li respòs: «Sanct Agustí stà molt alt, a on disputa excel·lentment 

de la glòria de la sanctíssima Trinitat». 420 

Lo marqués de Mal-spinaa tenia presos alguns ciutadans de Pabia195 e no·ls 

donava a menjar ne a beure per ço que n’agués grans diners, per què eren fortment 

treballats. E era entre ells un jove que hagué gran devoció en sanct Agustí e pregà’l que 

li ajudàs. E, axí com vench entorn de mijanit, sanct Agustí li apparegué e pres-li la mà 

                                                 
a Els Malaspina fou una dinastia marquesal italiana coneguda des del segle XI. 



 713

dreta e portà’l fins a un riu de Graveloa e aquí ell li refredà la lengua ab una verga de 425 

sarment en l’aygua mullada e més no hagué set. E, axí com beguera tota sutzurab per la 

gran set, aprés no beguera lo millor piment196c que hom li donàs. 

Un prebost de una sglésia tingué gran devoció en sanct Agustí e, com ell fos stat 

malalt per tres anys, en manera que·s fonch molt afflaquit que de un loch no·s podia 

moure. E, com vench a la festa de Sanct197 Agustí, sonaren a vespres per raó de la festa 430 

e, ab gran devoció, ell pregà sanct198 Agustí, lo qual li apparegué e·l cridà per son nom 

dient: «Vet que yo só a tu davant, qui m’as cridat tantes vegades, leva sus e cantam 

l’offici de les vespres devotament». Lo qual se levà sa e alegre, tots199 maravellant-se’n, 

e féu l’offici devotament. 

A un home vell exí un gran floronco entre les spal·les e era tan200 congoxat que 435 

tota la força perdé. E pregà sanct201 Agustí que li ajudàs, lo qual li apparegué en visió e 

li posà la mà en aquell loch malalt [CCXXXIb] e fonch guarit. Aprés per [algun temp]s, 

perdé la vista e reclamà sanct Agu[stí],202 qui li apparegué un dia entorn de migjorn e 

tocà-li los ulls ab les sues mans e, encontinent, fonch guarit, que·s véu clarament. 

En l’any de nostre Senyor IX CXII, alguns hòmens, més de XL en nombre, de 440 

Germània e de Gàl·lia foren malalts greument e anaren a Roma per los apòstols a 

visitar. Eren los uns que no vehien bé e altres que no vehien gens, aprés los altres anant 

e los altres ab les mans contretes. E, axí com ells passaven per un loch qui ha nom 

Carbonàriad e foren venguts a un loch qui ha nom Cava,203 qui és luny tres milles de 

Pabia,204 sanct Agustí exí vestit com a bisbe de una sglésia que és feta a honor de Sanct 445 

Cosme e Sanct Damià e apparech-los e·ls saludà e demanà’ls on anaven. E ells digueren 

que a Roma anaven e ell dix-los: «Anau-vos-en en la ciutat de Pabia205 e entrau-vos-en 

en la sglésia que és dita Cel d’Or e aquí vosaltres haureu ço que desijau». E ells li 

demanaren com havia nom e ell los dix: «Yo só Agustí, bisbe de la ciutat de Ypona». E, 

encontinent, desparegué. E, tantost, vengueren a Ypona,e entraren en lo monestir de 450 

Sanct Pere e, com foren davant lo cors de sanct Agustí, ells digueren cridant: «Sanct 

Agustí, ajuda’ns!». Per los quals crits los monges e los ciutadans vengueren en la 

sglésia e veren que, per l’estirament dels nirvis, d’ells exia molta sanch, tanta que tota 

la terra n’era cuberta. E, com foren venguts al sepulcre de sanct206 Agustí, on era lo seu 

cors, ells foren perfetament sanats, axí com si may fossen stats malalts. E, axí, d’aquí 455 

avant, la fama de sanct Agustí cresqué, per què al seu sepulcre vengueren gran 

multitut de malalts qui se n’anaven guarits e jaquiren aquí tantes [CCXXXIc] [ymages 

que] la sglésia n’era empatxa[da].  

                                                 
a Gravellone, canal prop de Pavia. 
b «urinam bibere» (LA 120, 369) 
c Beguda comporta de pebre, vi i mel. 
d Carbonara. No està clar a quin lloc es refereix. Maggioni, en la traducció italiana (2007: 1630, nota 379), 
pensa que es pot referir a Aiguabelle, a Savoia, o a un bosc a prop de Pavia. 
e Error de FS: arriben, lògicament, a Pavia («Papiam», LA 120, 388). 
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[És]207 notadora cosa que, com sien tres coses desijades per los hòmens 

mundanals, ço és, delits, riqueses e honors, may aquest sanct hom no les desijà, tant era 460 

de gran perfectió, abans menyspreà les riqueses e les honors rebujà e los delits avorrí. E 

que menyspreàs les riqueses ell mateix ho confessa, segons que és scrit en lo libre qui 

és appellat Soliloquiorum, en lo qual, com la Raó li demanàs «Tu no desiges negunes 

riqueses?», <e> sanct Agustí respòs: «Com yo haja XXX anys e sien XIIII anys passats que 

yo no desig sinó la mia vida solament e açò me consellà un libre de Ciceró, que en 465 

neguna manera yo no demanàs riqueses». E que rebujàs onors en aquell mateix libre ho 

confessa, en lo qual la Raó li demana dient: «Tu desiges honors?». E sanct208 Agustí 

respòs: «Yo confés ara que de tot les he desemparades, que209 no les vull, ans yo 

menyspreu tots desigs e voluntats». Los delits, axí mateix, menyspreà quant a la 

cobejança e quant al gust. Quant al primer ‒ço és, la cobejança‒, demanà a ell la Raó en 470 

aquell mateix libre dient: «Si·t plau muller bella e neta e vergonyosa e ben acostumada, 

riqua e majorment que ella no·t faça res que·n sies irat?». E sanct Agustí dix: «Aytal 

com te vulles la’m pinta e li dóna tots quants béns puges haver, sàpies que no és 

neguna cosa que yo més fuja que la cobejança de la dona e, axí, ho he ordenat en mon 

cor». E la Raó li dix: «Yo no·t deman tu què has ordenat, mas deman-te que·n volràs 475 

encara». E sant Agustí respòs: «Yo no vull res que sia d’aquells delits ne’ls desig e 

encara, com de tals coses me record, ne tinch gran avorrició». Quant al segon ‒ço és, lo 

gust‒, demanà a ell la Raó dient: «E què·m dius dels menjars?». E sanct210 

A[CCXXXId]gustí respòs: «Ne de menjar ne de beure e211 de banys ne d’altres delits del 

cors no·m demandes, tan solament vull d’aquelles coses que són mester a vida». 480 

                                                 
1 De forma pràcticament sistemàtica, el testimoni I2 presenta la variant Augustí, enfront a Agustí d’ I1. En 
aquest sentit, per a alleugerir la quantitat de notes de l’aparat crític, no farem constar aquesta variació 
(només arreplegarem les variants que no s’ajusten a aquesta variabilitat). SANCT: sant I2 

2 sanct: sant I2 
3 altres: altrss I1 

4 axí com les steles: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 que: om. I2 
7 sanct: sant I2 
8 lo temple: la sglesia I2 
9 sanct: sant I2 

10 Cartayna: catayna I1 

11 molt: om. I2 

12 fonch: fonc I2 
13 aprengué: aprengue e entengue I2 
14 yo·n: ne I2 
15 de les figures e: om. I2 
16 maestre: mestre I2 
17 meu: om. I2 
18 Mas: Ma I1 

19 fantasme: fantasma I2 
20 collia: cullia I2 
21 philòsoph: philosop I1 

22 sanct: sant I2 
23 ella: om. I2 
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24 que l’aportàs: quel portas I2 
25 tercer: terç I2 
26 sanct: sant I2 
27 tristícia: tristor I2 
28 sanct: sant I2 
29 aquella dehia: dehia ella I2 
30 A: alla I2 
31 Déu: om. I2 
32 sanct: sant I2 
33 per: pe I1 

34 cosa: om. I2 
35 sant: sanct I2 
36 la mare considerant: considerant la mare I2 
37 omplia: vmplia I2 
38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 

40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 
45 sanct: sant I2 
46 a ell: li I2 
47 sanct: sant I2 
48 Mentre: Mentre que I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 a: en I2 
52 ell: om. I2 
53 sanct: sant I2 
54 sglésia: sancta sglesia I2 
55 les parets: los parents I1 (Nunquid parietes faciunt hominem christianum LA 120, 67) 
56 sanct: sant I2 

57 sanct: sant I2 
58 sanct: sant I2 
59 per ço: com I2 
60 parteixs: parteix I2 
61 tornam: retornam I2 
62 eras: eres I2 
63 porta: porra I1 

64 agenollà: agenalla I1 

65 encontinent: encontinen I1 

66 sanct: sant I2 
67 sancts ligiria: sants legiria I2 
68 sanct: sant I2 
69 sanct: sant I2 
70 sanctes: santes I2 
71 sanct: sant I2 
72 en: om. I2 
73 sanct: sant I2 
74 sanct: sant I2 
75 del càntich: om. I2 
76 ell: om. I2 
77 Evodi: enodi I1 I2 (Euodio LA 120, 121) 
78 stigués a la porta Tiberina, la sua mare piadosa: fos partit de roma e fon a hostia la sua piadosa mare I2 (sed cum 

essent apud Ostia Tyberina, pia mater eius defuncta est LA 120, 121) 
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79 maestre: mestre I2 
80 en: de I2 
81 Ypònia: ypona I2 

82 maestre: mestre I2 

83 sanct: sant I2 
84 sanct: sant I2 
85 maestre: mestre I2 
86 sancts: sants I2 

87 X: deu I2 
88 sanct: sant I2 
89 sanct: sant I2 
90 sanct: sant I2 
91 en: om. I2 
92 paor: por I2 
93 en altra ciutat: om. I2 
94 revocar: renunciar I2 
95 sanct: sant I2 
96 sirà: serà I2 
97 L’incunable I-2000 de la BNE no conserva el foli CCXXVIII, per la qual cosa l’editem a partir de l’altre 
testimoni de l’edició de 1494, l’incunable 687 de la BUB. 
98 en ella: om. I2 
99 que menge: de menjar I2 
100 sant: sanct I2 
101 sanct: sant I2 
102 alguna: algu I1 

103 sanct: sant I2 
104 a Déu: om. I2 
105 maestre: mestre I2 
106 na: om. I2 
107 Didona: dido I2 
108 a: en I2 
109 per: om. I2 
110 ha: ha de I2 
111 mercè: merce de mi I2 
112 les: let I1 

113 negú: negun I2 

114 és: om. I2 
115 cantador: cantor I2 
116 sanct: sant I2 
117 aquests: aques I1 

118 sanct: sant I2 
119 aytals: tals I2 
120 cascú: cascun I2 
121 sanct: sant I2 
122 Sanct: Sant I2 
123 fahia: fehia I2 
124 fahie’n: fehien I2 
125 sanctes: santes I2 
126 sancta: santa I2 
127 sanct: sant I2 
128 sanct: sant I2 
129 aquell: ell I2 
130 de axò: daço I2 
131 sanct: sant I2 
132 Senyor: senor I1 

133 sanct: lo benauenturat sant I2 
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134 fahia: fehia I2 
135 L’incunable I-2000 de la BNE no conserva el foli CCXXIX, per la qual cosa l’editem a partir de l’altre 
testimoni de l’edició de 1494, l’incunable 687 de la BUB. 
136 Fahia: Fehia sant augusti I2 
137 condamnaria: condemnaria I2 
138 ýdoles: les ydoles I2 
139 sanct: sant I2 
140 tu·t: om. I2 
141 que·ns: queus I2 
142 desliure: deslure I1 

143 sanct: sant I2 
144 sanct: sant I2 
145 sanct: sant I2 
146 ha vençuts: ha vençuts sant augusti I2 
147 sanct: sant I2 
148 sanct: sant I2 
149 sant: sanct I2 
150 sanct: sant I2 
151 Sanct: Sant I2 
152 aquell: aquells I2 
153 sanct: sant I2 
154 sanct: sant I2 
155 en: om. I2 
156 Pabia: pauia I2 
157 sanct: sant I2 
158 sanct: sant I2 

159 sanct: sant I2 
160 sanct: sant I2 
161 Sant: sanct I2 
162 Pabia: pauia I2 
163 tengué: tingue I2 
164 sanct: sant I2 
165 sanct: sant I2 
166 volgué: volgues I2 
167 Sanct: sant I2 
168 sanct: sant I2 
169 sanct: sant I2 
170 molt: om. I2 
171 sanct: sant I2 
172 sanct: sant I2 
173 sanct: sant I2 
174 sanct: sant I2 
175 moltes: molts I1 
176 sanct: sant I2 
177 sanct: sant I2 
178 Sanct: sant I2 
179 sanct: sant I2 
180 sanct: sant I2 
181 la: om. I2 
182 sanct: sant I2 

183 ell: que ell I2 
184 sanct: sanc I1 lo benauenturant sanct I2 
185 Aprés: Abres I1 

186 sanctedat: santedat I2 
187 sanct: sant I2 
188 sanct: sant I2 
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189 tenia: teuia I1 

190 muy: molt I2 
191 sanct: sant I2 
192 binignament: benignament I2 
193 sanct: santt I1 sant I2 

194 sant: sanct I2 
195 Pabia: pauia I2 
196 piment: pimet I1 

197 Sanct: sant I2 
198 sanct: sant I2 
199 tots: e tots I2 
200 tan: om. I2 
201 sanct: sant I2 
202 Reconstruccions a partir del testimoni de l’edició de 1494 conservat a la BUB, incunable 687. 
203 Cava: cana I1 I2 (Caua LA 120, 382) 
204 Pabia: pauia I2 

205 Pabia: pauia I2 
206 sanct: sant I2 
207 Reconstruccions a partir del testimoni de l’edició de 1494 conservat a la BUB, incunable 687. 
208 sanct: sant I2 
209 que: om. I2 
210 sanct: sant I2 
211 e: om. I2 
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[CXXV] LO DEGOLLAMENT DE SANCT JOHAN BAPTISTAa 

el degollament de sanct Johan Baptista és ordenada festa per IIII1 raons, segons 

que en lo libre Mitral de l’offici és trobat: primerament, per lo degollament d’ell; la 

segona raó és per lo cremament d’ell e per lo culliment dels seus ossos; la terça raó és 

per lo trobament del cap d’ell; la quarta raó és per la sua translació e per la dedicació 5 

de la sglésia. E, segons açò, aquesta festa és appellada en diverses maneres, car és 

appellada festa de la degollació e del culliment e del trobament e de la dedicació.  

E és celebrada, primerament, aquesta festa per lo degollament de sanct Johan, qui 

fonch fet en aquesta manera. Car, segons que·s lig en la Hystòria scolàstica, Herodes 

Antipas, qui fonch fill del gran Herodes, se n’anà en Roma e passà per [CCXXXIIa] son 10 

frare en2 Phelip ab na3 Herodiada, muller d’en4 Phelip, e, segons que diu en5 Josephus, 

ell començà secretament ab la sor de Herodes Agrippa,b que ell en lo seu retornament 

rebujaria sa muller e pendreria6 a ella per muller. La qual cosa dix a la sua muller, que 

era filla del rey Aretha de Domàs, per què ella no sperà lo retornament de son marit, 

abans se n’anà a son pare. E, quant Herodes fonch tornat, ell levà na Herodiada a 15 

Phelip, son germà, per què hagué per enemich lo rey Aretha e Agrippa e en7 Phelip. De 

la qual cosa los représ molt sanct Johan per ço com no li era degut segons la ley que ell 

prengués ne jagués ab muller de son jermà stant viu. E, com Herodes sabés que sanct 

Johan lo reprenia tant fort e que ajustava gran poble per sa prehicació, féu-lo metre en 

lo carçre per ço com ne volia fer plaer a sa muller. Aprés, ell lo volgué matar per raó de 20 

tot lo poble, qui·l crehien, mas stigué-sse’n per temor del poble que no·s levàs contra 

ell. Emperò, ell ab sa muller cercaven com li poguessen donar mort e digueren entre 

ells que Herodes fes festa del seu naximent davant los prínceps de Galilea e los seus e 

que juràs a la sua filla, que ballaria, que li donàs tot ço que demanaria, e ella que 

demanàs lo cap de sanct8 Johan Baptista e que ell se fes irat del sagrament que havia 25 

fet. 

E açò és vist ésser ver per ço que·s lig en les Hystròries scolàstiques, on se diu: 

«Creedora cosa és que Herodes hagué tractat ab la sua muller de la mort de sanct9 

Johan sots aytal occasió». E diu sanct10 Hierònim: «Per açò jurà Herodes11 que pogués 

haver occasió de matar sanct Johan, mas, si la filla demanàs la mort d’ell mateix e de sa 30 

mare, ja Herodes no lo y atorgara».  

Per què hac ordenat lo convit de [CCXXXIIb] la sua festa e la infanta ballà davant lo 

rey, per què plagué a tots, per ço ell li promés qualsevulla cosa que demanàs. Aprés, 

ella, axí com ja li era ensenyat, demanà lo cap de sanct Johan, de la qual cosa se’n 
                                                 
a Data de celebració: 29 d’agost. Sobre sant Joan Baptista, vid. capítol LXXXIII. 
b Traducció deficient: «Herodes Antipas filius magni Herodis Romam proficiscens et per fratrem suum 
Philippum transitum faciens cum Herodiade uxore Philippi et secundum Iosephum sorore Herodis 
Agrippe» (LA 121, 5); és a dir: ‘Herodes Antipas, fill d’Herodes el Gran, durant un viatge a Roma passà 
per on era el seu germà Filip i concordà en secret amb Herodies, muller de Filip (i, segons Josep Flavi, 
germana d’Herodes Agripa), que...’. 

D 
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mostrà irat Herodes, emperò ell se mostrava irat en la cara e tenia alegria dins son cor, 35 

scusant lo crim per raó del jurament, mostrant cosa de pietat per fer cosa de crueltat. 

Per què ell féu levar lo cap a sanct Johan e·l donà a la infanta e, aprés, la infanta lo donà 

a la sua mare adúltera.  

Per què sanct Agustí,12 d’aquesta falsia, recompta en un seu sermó que féu del 

degollament de sanct Johan Baptista aytal exemple: «Fonch un hom molt vell a qui yo 40 

oí dir ço que yo recompte. Un home li negava ço que li havia prestat, per què 

vengueren a sagrament13 e aquell qui devia negà lo deute, per què lo bon home perdé 

lo deute. E dix-me, enaprés, que, en la nit, li fonch vejares que ell fos davant lo jutge, 

qui li demanava per què havia fet jurar aquell home com ell sabés que fals juraria. E 

l’ome respòs: “Senyor, yo·l fiu jurar per ço com me negava lo deute”. E lo jutge respòs: 45 

“Millor fora que tu haguesses perdut lo deute que, com has feta, perdre l’ànima 

d’aquell per fals jurament”. Per què fonch tant fort batut que, com se despertà, se trobà 

les plagues en los costats, mas perdonat li fonch perquè s’esmenà». 

Lo degollament de sanct14 Johan no fonch fet en aquest dia, ans fonch15 fet en la 

festa de Pasca, en l’any prop la passió de Jesuchrist, ço és, abans de la passió, mas, per 50 

los sagraments de Déu, fonch ací mudat. Ací crida en16 Johan Crisòstomus dient: 

«Johan, scola de virtuts, maestre de vida, temprament de sanctedat, forma de justícia, 

mirall de virginitat, títol de netedat, exemple [CCXXXIIc] de castedat, via de penitència, 

perdó de peccat, disciplina de fe! E, Johan, major de home, egual de àngels, sobiran de 

ley, donament de l’Evangeli, veu dels apòstols, silenci dels prophetes, lum del món, 55 

precursor davant lo jutge, mijà de tota la Trinitat,17 qui és liurat al peccador qui jahia ab 

sa cunyada e a la dona adúltera e és donat a la balladora!». 

Del degollament de sanct18 Johan, fonch molt punit Herodes, entant que fonch 

exellat, car, segons que·s lig en la Hystòria scolàstica, l’altre Herodes, Agrippa, com ell 

fos baró molt expert, per gran pobresa vengué en desperació e entrà-sse’n en una torra 60 

per ço que·s lexàs aquí morir de fam. E, com na19 Herodiada, sor sua, ho oís dir, ella 

supplicà als seu marit, Herodes tretarcha, que·l fes portar de la torra e que li donàs les 

coses necessàries. E, com ho hagué fet, que·s dinaven abdosos, Herodes tetrarcha 

s’escalphà molt e féu-li grans retretes20 dels seus benifets que havia fets a Herodes 

Agrippa. E Herodes Agrippa fonch molt irat, per què se n’anà a Roma e, com lo véu en 65 

Gay, l’emperador,21a ell lo rebé en gran amor e donà-li dues tretarchies e·ll féu rey de 

Judea. E, quant Herodeada22 oí dir que·l seu frare havia nom de rey, pregà son marit 

que se n’anàs a Roma e que pujàs que hagués nom de rey. Mas, com ell fos rich, no la’n 

volia creure per ço que més amava delits que no honor ab treballs, mas tant féu sa 

muller que ell se n’anà a Roma ab ella. E, com ho sabés Herodes Agrippa, ell tramés 70 

letres a l’emperador dient que Herodes tetrarcha havia feta amistat ab lo rey dels 

parths e que·s volien levar contra l’emperi de Roma e, per ço que millor ho cregués, ell 

                                                 
a Conegut com a Calígula, emperador romà del 37 al 41. 
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li comptà que Herodes tenia en les sues ciutats armes fetes bé per LXX mília 

hò[CCXXXIId]mens. E, com l’emperador hagués legida la letra, ell començà a demanar a 

Herodes de son stament e dix-li: «Est tu abundant d’armes en les tues viles?». E 75 

Herodes dix-li que sí. E l’emperador, lavors, cregué ço que li havien dat entendre, per 

què ell exellà Herodes tretarcha e donà poder a la sua muller, per ço com era germana 

de Herodes Agrippa, que amava molt, que se’n tornàs a la sua terra. Mas ella volgué 

acompanyar son marit dient que ab ell volia haver bé o mal, per què ells foren portats a 

la ciutat de Leóa e aquí ells moriren mesquinament. 80 

Per la segona raó és celebrada aquesta festa per lo cremament dels seus ossos e 

per lo culliment, los quals, en aquell dia, segons alguns, foren cremats e en partida23 

cullits per los faels. Per què ell quasi sofferí lo segon martyri per los seus ossos, qui 

foren cremats, on, per açò, la Sglésia, quasi axí com lo segon martyri, d’ell fa festa, 

segons que·s lig en lo XII libre de les Hystòries scolàstiques.b Com los dexebles de sanct24 85 

Johan sorterrassen lo seu cors en la ciutat de Sabasten,25c entre Eliseu e Abdias, e molts 

miracles se fessen al seu sepulcre, per manament d’en26 Julià Renegat emperadord los 

gentils scamparen los ossos de sanct Johan. E, com los miracles no cessassen, culliren 

los ossos e cremaren-los e·n feren cendra e la scamparen per los camps, segons que·s lig 

en la Hystòria scolàstica. Beda, emperò, diu en les Cròniques que los ossos aplegaren los 90 

gentils e·ls lançaren més luny. E, axí, lo segon martyri és vist quasi que sofferís. E açò 

representen alguns27 qui cremen los ossos que troben lo dia del seu naximent, qui és en 

juny. 

E, axí com aplegaven los ossos de sanct28 Johan per a cremar, segons que·s lig en 

la Hystòria scolàstica ‒Beda axí mateix [CCXXXIIIa] ne fa29 testimoni‒, monges qui venien 95 

de Hierusalem se mesclaren ab los aplegadors amagadament e portaren-se’n partida de 

los ossos e portaren-los a Phelip, bisbe de Hierusalem, qui·ls tramés a Athanasi, bisbe 

de Allexandria. Enaprés, en30 Theòphilus, qui fonch aprés bisbe d’aquella matexa 

ciutat, los posà en lo temple de Serapis,e nedejat de tota sutzura, e consegrà la sglésia a 

honor de Sanct31 Johan. Mas ara són colts devotament en la ciutat de Gènova, segons 100 

que Alexandre terç e Innocent quart,f coneguda la veritat d’ells en lurs miracles, 

approvaren.  

                                                 
a Lió, França. 
b «legitur in xi libro hystorie ecclesiastice» (LA 121, 54). Es refereix a la Història eclesiàstica d’Eusebi de 
Cesarea. 
c Sebaste, coneguda també com a Samaria, antiga població de Palestina. 
d Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. 
e Déu suprem de l’Egipte ptolemaic, fruit de la identificació d’una divinitat molt important, anomenada 
Osiris-Apis, amb el déu Serapis de Sínope, adorat pels grecs. 
f Alexandre III, papa del 1159 al 1181. Innocenci IV, papa del 1243 al 1254. 
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Axí com és dit que Herodes, qui·l féu scapsar, e en32 Julià, qui féu los seus ossos 

cremar, ne foren fortment punits, de la qual punició és dit d’en33 Julià en les vides dels 

julians, aprés la conversió de sanct34 Pau.a 105 

Per la terça raó és celebrada aquesta feta per lo trobament del cap de sanct35 

Johan, car en aquest dia, segons que dien, fonch trobat lo seu cap, segons que·s lig en lo 

XI libre de les36 Hystòries scolàstiques. Sanct Johan fonch pres e scapsat en lo castell de 

Aràbia qui ha37 nom Macherònia,b on na38 Herodiada féu aportar lo cap de sanct Johan 

en Hierusalem e·l féu soterrar sàviament prop la habitació de Herodes per ço com 110 

havia temor que·l propheta resuscitàs. 

En lo temps de Marcià príncep,c segons que·s lig en Hystòria scolàstica, lo qual 

començà a regir en l’any de nostre Senyor CCCLIII,d sanct Johan revelà lo seu cap a dos 

monges qui vengueren en Hierusalem, per què anaren al palau de Herodes e trobaren 

lo cap de sanct39 Johan enbolicat de sachs de cilicis, dels quals ell anava vestit en lo 115 

desert. E, com los monges se n’anassen ab lo cap al monestir, encontraren un hom qui 

havia nom Figulus,e de la [CCXXXIIIb] ciutat de Emíssena,f qui fugia per pobresa e ell se 

acompanyà ab ells dient que seria lur companyó. Per què los monges li commanaren lo 

cap de sanct Johan, que·l portàs, emperò no li digueren lo fet e ell portà lo cap pensant-

se que fos un sarró en què portassen lo menjar per lo camí. E, axí, ell aportant lo cap, en 120 

la nit sanct Johan lo amonestà, per què ell lexà los monges e entrà-sse’n aquella nit en la 

ciutat de Míssena ab lo sant cap. E aquí, tant quant visqué, en una balma honrà aquell 

sanct40 cap e aconseguí molta prosperitat. E ell, morint, ho revelà a una sua germana 

secretament, que41 no u digués a negú, sinó als seus successors. 

Aprés molt temps, a sanct Marcell monge, qui stava en aquella balma, per sanct 125 

Johan fonch revelat lo seu cap en aquesta manera. Fonch-li semblant, mentre que 

dormia, que moltes companyes anassen e cantassen dient: «Veus que sanct Johan!».g Lo 

qual anava acompanyat ab dos, la un a la part dreta e l’altre a la sinestra, ab dos ciris 

cremants e tots los qui venien a ell ell los beneïa. E, com sanct Marcell vengués a ell a 

genollons, sanct42 Johan lo pres per la barba e·l besà en senyal de pau. E, lavors, sanct43 130 

Marcell dehia: «Senyor meu, e d’on est vengut a nosaltres?». E ell respòs: «De 

Sabastén». E, com sanct Marcell se despertàs, fonch molt maravellat de la visió. Altra 

                                                 
a «De cuius percussione habetur in hystoria sancti Iuliani que est post conuersionem sancti Pauli» (LA 121, 
69). Es tracta d’una referència interna del text: ‘la persecució de Julià apòstata es troba en la vida de sant 
Julià, que està després de la conversió de sant Pau’. El capítol de sant Julià està dedicat a diversos 
personatges amb aquest nom, entre els quals es troba Julià l’Apòstata (vid. capítol XXXII). 
b Maqueront, antiga fortalesa ubicada en el cim d’un turó a Perea, antiga regió jueva a l’est del Jordà. 
Estava situada a les muntanyes de Moab, a uns 25 km al sud-est de la desembocadura del riu Jordà. 
c Marcià I, emperador d’Orient del 450 al 457. 
d «anno domini CCCCLII» (LA 121, 116). 
e Error de traducció: «Emissene ciuitatis figulus paupertatem fugiens» (LA 121, 118). Interpreta com a 
antropònim el mot figulus (‘terrissaire’). 
f Èmesa, actual Homs, Síria. 
g Sembla que falta alguna paraula o hi ha un error de transmissió: «Ecce, sanctus Iohannes baptista uenit» 
(LA 121, 123). Possiblement, hauria de dir «Veus ací sanct Johan!». 
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nit, axí com dormia, un home vench a ell qui·ll despertà e véu una stela resplandent 

que stava en la porta de la casa on ell jahia. E, axí com la volia tocar, soptosament se 

mudà en altra part e ell seguí-la e stigué en lo loch on era lo cap de sanct Johan 135 

Baptista, en lo qual loch ell, cabant, trobà aquí una gerra en què era lo cap. E, com un 

home no cregués que aquí fos lo cap de sanct Johan, ell [CCXXXIIIc] mes en la gerra la 

mà e, tantost, li secà e·s tengué ab la gerra. E, per oració dels companyons,44 ne tragué 

la mà, mas romàs-li sens poder. Enaprés, sanct45 Johan li apparegué dient: «Quant lo 

meu cap serà posat en la sglésia, tu tocaràs la gerra e, lavors, cobraràs sanitat». E, com 140 

ho hagué fet, encontinent fonch sanat de la mà. E, com sanct Marcell ho recomptàs a 

Julià, bisbe de aquella ciutat, lavors ells prengueren lo cap e·l portaren honradament en 

la ciutat, del qual temps ençà és celebrada la festa de Sanct Johan, ço és, del 

degollament, axí com creem, segons que és dit en la Hystòria scolàstica que, en aquell 

dia, lo cap fonch axí trobat e honrat.  145 

Enaprés, fonch mudat en Costantinoble per en46 Valent, emperador molt devot,a 

segons que és legit en la Hystòria tripertita, lo qual féu aquí una bella sglésia a honor de 

Sanct47 Johan. E, aprés, fonch portat en França, en la ciutat de Pauteus,48b en lo temps 

que regnava lo rey Pipí,c en lo qual loch són molts morts resuscitats. 

E, axí com fonch punit Herodes, qui degollà sant49 Johan, e en Julià Renegat,50 qui 150 

féu cremar los seus ossos, axí mateix ne fonch punida na Herodiada e la filla que 

demanà lo cap fonch beguda per la terra. 

Per la quarta raó fonch observada aquesta festa per la translació del seu dit e per 

la dedicació de la sglésia. Car lo dit ab què mostrà Jesucrist no pogué cremar e aquell 

dit fonch trobat per los monges, segons que·s lig en les Hystòries scolàstiques. Santa 155 

Tecla lo se’n portà e·l posà en la sglésia de Sanct Maximí.d Maestre51 Johan Beleth diu 

que sancta52 Tecla se’n portà lo dit de sanct53 Johan dellà mar, en les partides de 

Normandia,e e aquí ella edificà una sglésia a honor de Sanct54 Johan e fonch55 dedicada 

en aquest dia, per què lo papa ordenà que aquest dia fos celebrat per tot lo món. 

En la ciu[CCXXXIIId]tat que ha nom Mauriena, en Gàl·lia, era una dona que havia 160 

gran devoció a sanct56 Johan Baptista, per què pregava Déu que ella hagués de lles 

relíquies de sanct57 Johan. E, com ella no fos obeïda, jurà que may, fins qu·i hagués ço 

que demanava, no menjaria. E, com ella ho hagués demanat alguns dies, ella véu sobre 

l’altar lo dit de sanct58 Johan tot resplandent e, axí, ella rebé la gràcia de Déu. Tres 

bisbes anaren a ella com ho oïren dir e, com cascú volgué pendre una part del dit, tres 165 

                                                 
a Flavi Valent, emperador d’Orient del 364 al 378. 
b Es refereix a la regió del Poitou, França, encara que és possible que FS haja confòs l’antropònim amb el de 
la població de Poitiers, a la mateixa regió. 
c Pipí I, rei dels francs, del 752 al 768. 
d «ecclesia Maurianensi» (LA 121, 156). Es refereix a Maurienne, vall de la regió de Savoia, França. El ms. 
llatí V també dóna aquesta lliçó. 
e  «in Mauriennam» (LA 121, 157). Els ms. llatins VE donen també aquesta lliçó. 
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gotes de sanch n’exiren, on foren molt maravellats, de les quals ne pres cascú una, de 

què foren molt alegres. 

Theodolina, reyna dels lombarts,a féu una sglésia en la villa que ha nom 

Madòcia,b prop Milà, a honor de Sanct59 Johan Baptista e li donà grans riqueses. 

Enaprés, segons que és scrit en la Hystòria dels lombarts, Constantí, l’emperador,c qui 170 

volch60 pendre Lombardia, demanà a un home qui havia sperit de prophecia en quina 

victòria exiria61 de la batalla, axí que aquell stigué tota la nit en oració e lo matí li 

respòs62 dient: «Sàpies, Constantí, que la reyna féu la sglésia a sanct Johan, per què ell 

prega contínuament per los lombarts e, per açò, no poden ésser sobrats. Emperò, 

vendrà temps que aquell loch serà menyspreat e, lavors, seran sobrats». La qual cosa se 175 

complí en lo temps de Carles.d 

Un baró de gran virtut, segons que recompta sant63 Gregori en lo libre que ha 

nom Dialogorum, rebé en sa guarda un diaca qui era pres per los lombarts sots aytal 

condició que, si fugia, que lo baró prengués64 mort. Per què lo sanct65 baró forçà lo 

diaca que fugís e que66 scapàs, per la qual cosa prengueren lo sanct67 baró e, portat en 180 

un loch per degollar, fonch liurat a un scapsador,68 qui li levàs lo cap en un colp. E, axí 

com lo sanct baró hagué stés lo coll e aquell alçà la spasa e·l volgué ferir, lo sanct69 

ba[CCXXXIIIIa]ró dix: «O, sanct70 Johan, reb aquell!». E, encontinent, lo bras del 

degollador fonch congelat e stigué tot dret. E aquell jurà que negun temps no ferria 

negun chrestià e, lavors, lo sanct71 baró pregà Déu per72 ell e, encontinent, fonch guarit. 185 

                                                 
1 IIII: quatre I2 

2 en: om. I2 
3 na: om. I2 
4 d’en: de I2 
5 en: om. I2 
6 pendreria: pendria I2 
7 en: om. I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 Herodes: lo inic herodes I2 
12 Agustí: augusti I2 
13 sagrament: sagramen I1 

14 sanct: sant I2 
15 fonch: fonc I2 
16 en: om. I2 
17 Trinitat: sancta trinitat I2 
18 sanct: sant I2 
19 na: om. I2 
20 retretes: retrets I2 

                                                 
a Teodolinda (morta el 628), filla de Garibald, duc de Baviera, i catòlica, es casà a amb Autari, rei dels 
longobards, que era arià. 
b Monza, població de la Llombardia, Itàlia. 
c Constantí III, emperador bizantí el 641. 
d Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador a partir del 
800. 



 725

                                                                                                                                               
21 l’emperador: emperador I2 
22 Herodeada: herodiada I2 
23 partida: parteda I1 

24 sanct: sant I2 

25 Sabasten: sebasten I2 

26 d’en: de I2 
27 alguns: algunt I1 

28 sanct: sanet I1 

29 fa: fai I1 

30 en: om. I2 

31 Sanct: sant I2 

32 en: om. I2 

33 d’en: de I2 
34 sanct: sant I2 
35 sanct: sant I2 

36 de les: dels I1 I2 

37 ha: ba I1 

38 na: om. I2 

39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 que: que ella I2 
42 sanct: sant I2 

43 sanct: sant I2 
44 companyons: eompanyons I1 

45 sanct: sant I2 
46 en: om. I2 
47 Sanct: sant I2 
48 Pauteus: panteus I1 I2 

49 sant: sanct I2 

50 en Julià Renegat: julia apostata I2 
51 Maestre: Mestre I2 
52 sancta: santa I2 
53 sanct: sant I2 
54 Sanct: sant I2 
55 fonch: fonc I2 
56 sanct: sant I2 
57 sanct: sant I2 
58 sanct: sant I2 
59 Sanct: sant I2 

60 volch: volgue I2 
61 exiria: exira I1 
62 li respòs: respos li I2 
63 sant: sanct I2 

64 prengués: fos I2 
65 sanct: sant I2 
66 que: om. I2 
67 sanct: sant I2 
68 scapsador: scapsad I1 

69 sanct: sant I2 
70 sanct: sant I2 
71 sanct: sant I2 
72 per: por I1 
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[CXXVI] LA VIDA DE SANCT SAVIÀ  

E DE SANCTA SAVIANA1a 

avià2 e na Saviana foren fills del noble baró en Savín,3 qui era pagà, e engenrà4 en5 

Savià de la primera muller e, de la segona, engenrà na6 Saviana e apellà’ls abdós7 

per son nom. E, com en8 Savià legís aquell vers qui començà «Asperges me, Domine 5 

ysopo», etc.,b demanà-li què volia dir com no·l podia entendre, per què ell entrà en la 

cuyna e lançà’s en la cendra vestit de un cilici dient que més volia ésser mort que no 

entendre lo sentiment d’aquell verset. Al qual apparegué un àngel qui li9 dix: «No·t 

vulles turmentar fins a la mort per ço com has10 trobada gràcia ab Déu e, com seràs 

batejat, tu seràs més resplandent que neu e, [CCXXXIIIIb] lavors, tu entendràs ço que 10 

demanes». E, com l’àngel se fonch d’ell partit, romàs molt alegre e no volgué més 

adorar ýdoles, per què fonch molt treballat per son pare, qui li dix: «Millor és que tu sol 

muyres, pus que tu no vols adorar los déus, que si tots nosaltres moríem ab tu».11 Per 

què fugí amagadament e se n’anà en la ciutat Tracasina.c E, com ell vengués sobre12 lo 

flum de Seca,d pregà Déu que aquí fos batejat e aquí ell fonch13 batejat. E nostre 15 

Senyor14 li dix: «Ara has trobat ço que tostemps has desijat». E, encontinent, ficà lo 

bastó en terra, lo qual tornà vert e florí, per lo qual mircle se convertiren a Déu MCVIII 

hòmens. 

E, com l’emperador Aureliàe oí açò, tramés-hi cavallers que·l prenguessen e 

trobren-lo faent15 oració. E, com hac16 feta oració, ells lo prengueren dient: 20 

«L’emperador te desija, ves davant ell». E, com li fos vengut davant e no volgués 

sacrificar, ell li féu ligar les mans e los peus e·ll féu metre en grans ferres, per què 

sanct17 Savià li dix: «Creix-me los turments si pots». Lavors, lo rey manà que fos ligat 

en un banch en mig de la ciutat e li féu metre foch davall. E, com lo rey lo véu fent 

oració sens mal, dix-li: «O, mal home! E no·t basta les ànimes que has decebudes que 25 

encara vols a nosaltres enganar ab tots encantaments?». E sanct18 Savià li dix: «Sàpies 

que moltes ànimes són e seran creents en Jesuchrist». E, com lo rey li oí nomenar lo 

nom de Jesuchrist, féu-lo ligar en un pal e·ll féu aprés assagetar, mas les sagetes no·l 

tocaven, abans staven en l’ayre, que neguna no·l tocava.19 E,20 altre dia, lo rey vench a 

ell e dix-li: «On és lo teu Déu? Venga ara e desliure’t de aquestes sagetes». E, tantost, 30 

vench una sageta de aquelles que ferí al rey e li tragué l’ull, per què lo rey, irat, manà 

que fos mes en lo carçre e que l’endemà fos degollat. 

                                                 
a La vida dels sants Savià i Savina apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 

Egidi. Data de celebració: sant Savià, 24 de gener; i santa Savina, 29 de gener (el 29 d’agost es venera santa 

Sabina, màrtir romana). Santa Sabina era una viuda romana que fou martiritzada el 119. Sant Savià i santa 

Savina es representen amb la palma del martiri i santa Sabina, amb túnica i vel sobre el cap i els atributs 

del martiri, la palma i l’espasa. 
b Sal 51, 9. 
c Troyes, població de Xampanya, França. 
d Sena, riu de França. 
e Luci Domici Aurelià, emperador romà del 270 al 275. 

S 
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E sanct Savià pregà Jesuchrist que fos portat en lo loch on fonch batejat e, axí, per 

volun[CCXXXIIIIc]tat de Déu, trencades les cadenes e les portes ubertes,21 per mig dels 

cavallers passant, vench en lo loch on fonch22 batejat. E l’emperador, oint açò, manà’l 35 

seguir fins allà e que y fos degollat. E, com sanct23 Savià véu los cavallers venir, ell anà 

sobre l’aygua axí com si anàs sobre una pedra fins al loch on fonch batejat. E, com los 

cavallers l’aguessen amonestat e·l volguessen ferir, ells stigueren per paor. E ell los dix: 

«Segurament me podeu ferir e portau de la mia sanc a l’emperador per ço que cobre la 

vista e que conegue la virtut de Déu». Per què los cavallers li levaren lo cap e sanct24 40 

Savià portà’l XLIX passos. E, com lo rey hagués posada de la sanch d’ell en l’ull, 

encontinent hi véu e dix: «Verament lo Déu dels chrestians és bo e gran». E un hom, 

oint açò, qui havia stat XL anys orb, féu-se portar allà on lo sanct25 baró era e, com 

hagué feta oració, encontinent hi véu. Sofferí sanct Savià passió en l’any de nostre 

Senyor CCLXXXIX, en les kalendes de febrer.a 45 

Ací se ajusta la hystòria de la sua sor, de la qual fa hom la festa majorment. E, 

com la sua sor, sancta26 Saviana, ploràs tots dies lo seu germà e per ell pregàs les 

ýdoles, a ella apparegué l’àngel de Déu en visió e dix-li: «Saviana, no vulles plorar e 

desenpara les ýdoles e trobaràs lo teu frare, qui és posat en grans honors». E, quant ella 

se fonch despertada, <e>27 recomptà-u a una sua amiga dient: «Amiga mia, has tu res 50 

vist de mi?». E ella li respòs: «Hoc, yo he vist un hom qui parlava ab tu, mas no sé què·t 

dehia». E ella li dix: «Si tu ho tens secret, yo t’ho diré». E l’altra li respòs28 que no u 

diria, abans faria tot quant ella volgués, emperò que no·s matàs. E, en l’endemà, abdues 

se partiren d’aquí e lo pare les féu cercar, mas, com no les pogués trobar, ab les mans 

altes al cel dix: «Si tu est [CCXXXIIIId] Déu poderós en lo cel, destroeix la mia ýdola, qui 55 

no ha pogut salvar los meus fills». E, lavors, Déu, ab gran brugit,29 destroí la ýdola, per 

què molts, quant ho veren, cregueren en Déu. 

Sancta Saviana se n’anà a30 Roma e aquí féu-se batejar a sanct31 Eusebi papa.b E 

aquí ella sanà dos cechs e dos contrets e stigué-y V anys. E, axí com dormia, l’àngel li 

dix en visió: «Saviana, què fas que axí has desemparades les tues riqueses e que ara 60 

visques en delits? Leve’t e ves en la ciutat de Trecas32c per ço que aquí tròpies lo teu 

frare». Lavors, ella dix a la sua companyona: «No·ns és mester que ací aturem més». E 

aquella li dix: «Dona,33 e on vols anar? Tu veus que tots te amen ací, mas tu vols morir 

en peregrinatge». E ella dix: «Anem, que Déu nos provehirà».  

Per què reberen un pa de ordi e anaren-se’n en Revenna. E aquí vengueren en 65 

casa de un rich hom on ploraven una filla qui·ls era morta e aquí demanaren que les 

accullessen. E aquels respongueren: «Com poreu ací posar, que la filla del senyor sia 

morta e tots sien torbats?». E la sancta34 dona los dix: «Ja per mi no morrà». Per què 

                                                 
a «CCLXXV, IV kal. Februarii» (LA 124, 41). 
b Eusebi, papa del 309 al 310. Evidentment, es tracta d’una dada inversemblant perquè és posterior. 
c Es refereix a Troyes. 
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entrà en la casa e pres la mà de la infanta, la qual se levà sana e guarida per voluntat de 

Déu. E, axí com volgueren la sancta35 dona retenir, ella no u volgué consentir. 70 

E, com ella fonch venguda a una milla prop la ciutat de Trecas,36 ella dix a la sua 

companyona que·s posassen un poch. E, axí stant, vench de la ciutat envers elles un 

hom per nom Licèrius qui·ls dix: «D’on sou vosaltres?». E sancta37 Saviana dix: «Yo só 

d’aquesta ciutat». E l’ome respòs: «Per què vols mentir com yo conega en tes paraules 

que es pelegrina?». E sancta38 Saviana li dix: «Senyor, ver és que yo so pelegrina,39 que 75 

cerch un meu germà per nom Savià que ha molt que l’he per[CCXXXVa]dut». E lo bon 

home li dix: «Aqueix home que demanes és stat degollat per ço com mantenia la fe de 

Jesuchrist no ha gran temps en tal loch». Lavors, sancta40 Saviana se meté en oració 

dient: «Senyor Déu, qui m’as servada la mia castedat, no·m vulles més fatigar ab durs 

camins41 ne leixs42 lo meu cors moure d’aquest loch. E a tu, Senyor, coman la mia 80 

companyona, que ha sostenguts tants treballs. E lo meu frare, lo qual no he pogut ací 

veure, placia’t que yo·l puga veure en lo teu regne». E, quant hagué feta la oració, ella 

se anà a Déu. E la companyona començà a plorar com no tenia ab què la soterràs, per 

què lo dit hom tramés a la ciutat per ço que venguessen a soterrar la dona pelegrina,43 

los quals, venint, la soterraren molt honradament. 85 

En aquest dia mateix se fa festa de sancta44 Sabina, la qual fonch muller de 

Valentí, noble cavaler, e, com no volgués sacrificar, regnant Adrià emperador,a fonch 

degollada. 

                                                 
1 SANCT SAVIÀ E SANCTA SAVIANA: sant sauia e santa sauiana I2 
2 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
3 en Savín: en iauin I1 sauin I2 (Sauini LA 124, 1). 
4 engenrà: engnera I1 

5 en: om. I2 
6 na: om. I2 
7 apellà’ls abdós: abdos apellas I2 
8 en: om. I2 
9 li: ll I1 

10 has: ha I1 

11 moríem ab tu: ab tu moriem I2 
12 sobre: soare I1 

13 fonch: fonc I2 
14 Senyor: senyr I1 

15 faent: fent I2 

16 hac: hague I2 
17 sanct: sant I2 
18 sanct: sant I2 
19 neguna no·l tocava: nol tocauen I2 
20 E: om. I2 
21 les portes ubertes: vbertes les portes I2 
22 fonch: fonch I2 
23 sanct: sant I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 

                                                 
a Adrià, emperador romà del 117 al 138. 
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26 sancta: santa I2 
27 <e>: om. I2 
28 respòs: dix I2 
29 brugit: brogit I2 
30 a: en I2 
31 sanct: sant I2 
32 Trecas: Cretas I1 I2 (Trecas LA 124, 58; sembla un error d’alteració) 
33 Dona: Senyora I2 

34 sancta: santa I2 
35 sancta: santa I2 
36 Trecas: Cretas I1 I2 (Trecas LA 124, 71; sembla un error d’alteració) 
37 sancta: santa I2 

38 sancta: santa I2 
39 pelegrina: pllegrina I1 peregrina I2 
40 sancta: santa I2 
41 durs camins: camins durs I2 
42 leixs: leixes I2 
43 la dona pelegrina: lo cors de la dona peregrina I2 
44 sancta: santa I2 
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[CXXVII] LA VIDA DE SANCT1 FELIU PREVEREa [CCXXXVb] 

eliu prevere e lo seu frare Feliu, qui, axí mateix, era prevere, foren offerts a 

Dioclecià e a Maximià,b la un dels quals fonch aportat al temple de Serapisc per ço 

que sacrificàs, mas ell buffà en la cara a la ýdola e caygué. E fonch aportat, axí mateix,2 

a la stàtua d’en3 Mercuri e, axí, ell li buffà e, encontinent, la stàtua caygué. Fonch 5 

aportat, aprés, al simulacred de na4 Diana e féu axí mateix; puys, lo portaren al postel. 

E, aprés, fonch portat a l’arbre sacrilegie del soley perquè sacrificàs e, de genollons, 

buffà contra l’arbre e caygué e la ýdola ab la ara e lo temple tot se trencà. E, com lo 

pretor ho oí dir, féu-lo degollar e lexaren star lo cors per ço que lops e cans lo 

menjassen. E, lavors, un home confessà que era chrestià e besà’l, per què, axí mateix, 10 

fonch5 degollat. E, com los chrestians no sabessen lo seu nom, ells lo appellaren sanct6 

Ajustat per ço com se ajustà ab sanct7 Feliu prevere per rebre la corona del martyri. E, 

com los chrestians los soterrassen en lo clot que havia fet l’arbre com caygué e los 

pagans los ne volguessen traure, foren presos soptosament per los diables. Sofferiren 

lur passió en l’any de nostre Senyor CCLXXXVII. 15 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 fonch aportat, axí mateix: fonc aximateix aportat I2 

3 d’en: de I2 

4 na: om. I2 

5 axí mateix, fonch: encontinent fonc I2 
6 sanct: sant I2 

7 sanct: sant I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Aquesta vida de sant Feliu, amb el mateix text, encara que en versions diferents, apareix també darrere 

del capítol de la cadira de sant Pere. Data de celebració: 30 d’agost. Sant Feliu (segle III) es representa amb 

vestimentes romanes i la palma del martiri. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 

del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 
c Déu suprem de l’Egipte ptolemaic, fruit de la identificació d’una divinitat molt important, anomenada 

Osiris-Apis, amb el déu Serapis de Sínope, adorat pels grecs. 
d ‘Estàtua o imatge’ 
e ‘Sacríleg’ 

F 
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[CXXVIII] LA VIDA DE SANCT1 LOPa 

op nasqué de linatge real2 en la ciutat d’Orlenchs,3b en la qual ell4 resplandeix per 

virtuts.5 Fonch elegit per archibisbe en la ciutat de Cenona.c  

E, com tots los seus béns donàs a pobres, un dia féu gran convit e, axí com ells 

menjaven, lo vi los fallí, per què dix als servidors: «Déu, qui dóna a menjar als ocels, 5 

acabarà la nostra caritat». Encontinent,6 vench un home qui·ls dix que C muigsd de bon 

vi havia venguts de fora qui eren a la porta del palau. 

Enaprés, los ciu[CCXXXVc]tadans digueren mal d’ell, que era enamorat de una 

filla de un seu predecessor que era verge, per què ell, davant los maldients, pres la 

verge e la besà dient: «No noen a hom res les paraules, majorment en aquell qui ha 10 

sencera consciència». E, com ell conegués que ella amava Déu, ell, aprés, la amà 

purament. 

Com lo rey de Françae entràs en Bulunya,f irat, ell tramés lo seu senescal contra 

Cenona per ço que assetjàs la ciutat, per què sanct7 Lop se n’entrà en la sglésia de 

Sanct8 Steve e féu tocar la squella. E, com los enemichs la oïren, ells hagueren tan gran 15 

temor que tots fugiren per paor de mort. E, quant hagué presa la terra de Burgunya, lo 

rey tramés altre senescal a la ciutat de Cenona e sanct9 Lop exí-li a carrera com venia ab 

grans presents,g per què lo senescal, irat, no·ls volgué rebre, abans dix mal del reyh de 

França per ço que lo rey exellàs sanct10 Lop de la ciutat, lo qual resplandia aquí per 

saviesa e per miracles. Enaprés, los ciutadans specejaven11 e mataven un hom qui era 20 

stat archibisbe12 e tenia lo loch de sanct13 Lop no dignament e impetra[CCXXXVd]ren ab 

lo rey que sanct14 Lop tornàs en la ciutat. E, com lo rey véu sanct15 Lop, ell se lançà en 

terra davant ell e li demanà perdó e, ab16 grans dons, ell lo tornà a la ciutat. 

Un jorn, axí com sanct17 Lop anava a París, alguns hòmens qui eren stats 

encarcerats vengueren davant ell e digueren: «Gràcies, senyor, te fem, car, per los teus 25 

mèrits, som nosaltres desliurats per ço com reclamam a tu». E sanct18 Lop dix: «Beneÿt 

sia Jesuchrist, qui desliurats vos ha». 

                                                 
a Les vides de sant Llop i sant Mamertí, que està a continuació, apareixen desplaçades respecte a la LA, 

que les col·loca darrere de la dels sants Savià i Saviana. Data de celebració: 1 de setembre. Sant Llop (segle 

VI-VII) fou bisbe de Sens. Es representa revestit de bisbe, potser en acció de tocar una campana. 
b Orleans, França. 
c Sens, població de Borgonya, França. 
d Mesura antiga de capacitat per a líquids i àrids que equivalia a 200 kg. 
e Es refereix a Clotari II, rei dels francs del 613 al 629. 
f «Burgundiam» (LA 125, 8), ‘Borgonya’. Potser es tracta d’un error de FS en la transmissió a causa d’una 

confusió entre Burgunya i Bulunya. Més endavant apareix la forma correcta. 
g El text no diu exactament això: «rex alium senescalcum Senonum misisset et beatus Lupus ei cum 

muneribus non occurrisset» (LA 125, 10); és a dir, ‘el rei envià un altre senescal a Sens i, com que sant Llop 

no anà a rebre’l amb els presents que corresponen...’ 
h Més aviat, ‘parlà malament de sant Llop al rei de França’ («apud regem infamauit ut rex beatum Lupum 

in exilium destinaret», LA 125, 10). 

L 
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Un diumenga,19 axí com sanct20 Lop cantava la missa, una pedra preciosa caygué 

del cel en lo càlzer, per què lo rey la meté ab les altres relíquies. 

Com lo rey de França oís dir que la esquella de Sanct21 Steve de Cenona hagués 30 

maravellós so, ell tramés allà perquè le y22 portassen a París, perquè la pogués sovint 

oir. E, com sanct23 Lop ho sabé, fonch-ne irat e pregà Jesuchrist que mostràs aquí la sua 

virtut. E, com la esquella fonch a París, ella perdé lo so, per què lo rey la féu tornar a 

Cenona. E, com24 fonch aquí, cobrà lo so que tenir solia, que se oïa de VII milles luny, 

per què sanct25 Lop hagué en gran reverència. 35 

Una nit, axí com ell fahia oració, per moviment del diable hagué gran set e manà 

que li portassen aygua freda. E, com ell ves lo dimoni en la taça, encontinent ell posà lo 

coxí en la taça e aquí tancà lo dimoni, qui udolà tota la nit. E, com fonch jorn26 clar, lo 

dimoni confús se n’anà.  

Una nit, axí com sanct27 Lop cercava les sglésies de la ciutat axí com havia 40 

acostumat,28 ell se’n tornà a cassa e aquí ell oí los seus capellans, qui·s barallaven per ço 

com volien peccar ab dones, per què ell se n’entrà en la sglésia a pregar per ells e, 

encontinent, ells perderen29 aquella temptació. Aprés, vengueren davant ell e 

demanaren-li perdó. 

Aprés ell ésser [CCXXXVIa] clar per molts virtuts, se posà davant Déu en vera pau 45 

en l’any de nostre Senyor DCX, en temps de Eracli.a 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 de linatge real: om. I2 
3 Orlenchs: orleans I2 
4 ell: com ell I2 

5 virtuts: virttuts I1 

6 Encontinent: e encontinent I2 
7 sanct: sant I2 

8 Sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 

11 specejaven: speciauen I1 
12 archibisbe: archebisbe I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 sanct: sant I2 
16 ab: a I1 
17 sanct: sant I2 
18 sanct: sant I2 
19 diumenga: diumenge I2 
20 sanct: sant I2 
21 Sanct: sant I2 
22 le y: lay I2 
23 sanct: sant I2 
24 com: quant I2 
25 sanct: sant I2 

                                                 
a Heracli I, emperador bizantí del 610 al 641. 
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26 jorn: dia I2 
27 sanct: lo benauenturat sanct I2 
28 acostumat: acostumat disponent ho la diuina prouidencia I2 
29 perderen: perdrerem I1 
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[CXXIX] LA VIDA DE SANCT MAMERTÍa 

amertí fonc primerament pagà e, axí com ell colia una ýdola, perdé la un ull e la 

una mà li secà. E, axí com ell se pensava que los déus havia offesos e se n’anàs 

al temple per adorar la ýdola, un home vengué devers ell, qui era religiós e havia nom 

Savini, qui li demanà com li era esdevenguda aquella malaltia. E ell li dix: «Per ço crech 5 

que·m sia venguda: per los déus que he offesos. E, axí, yo·ls vaig pregar que·m reten 

sanitat». E lo religiós li dix: «Molt te erres, car pregues los diables, per què ves-te’n a 

sanct Germà, bisbe de la ciutat de Antisiodoro,b e, si tu vols fer al seu consell, 

encontinent seràs guarit». Per què ell se n’anà allà e esdevench al sepulcre de sanct 

Amador bisbe, qui jahia aquí ab molts d’altres sancts, e mes-se en una caseta per ço 10 

com plovia e aquesta caseta era sobre lo vas de sanct Concordi e aquí ell se adormia. E 

apparech-li [CCXXXVIb] en visió un hom qui li vench a la porta de la caseta, qui apellà 

sanct Concordi dient1 que vengués a la festa que sanct Pelagic e sanct Amador fahien ab 

los altres. Als quals respòs sanct Concordi: «E no y puch anar, que un hoste tinch ací 

que·m cové guardar per tal que no·l maten les serpents». Per què lo missatger se’n 15 

tornà e·ls reté resposta. E sanct Pelagi e sanct Amador li enviaren altra veu e dix-li: 

«Leva sus e porta en Vivià sotsdiaque e en Juvià acòlit per ço que fassen son offici e 

sanct Alexí guardarà lo teu hoste». E véu sanct Mamertí que sanct Concordi lo pres e·l 

se’n portà ab si. E, com foren allà venguts, sanct Amador li dix: «Qui és aquest qui és 

entrat ab tu?». E sanct Concordi li dix: «Aquest és hoste meu». Per què li dix: «Lança’l 20 

defora que no és net e no pot ab nosaltres star». E, axí com lo lançaven defora, sanct 

Mamertí se lançà als peus d’ells e impetrà gràcia de sanct Amador, lo qual li manà que 

se n’anàs prest a sanct Germà. E, com fonch despertat, anà a sanct Germà e·s lançà 

davant ell demanant-li perdó. E, axí com li hagué comptat ço que li era esdevengut, ells 

se n’anaren al vas de sanct Concordi e levaren-ne la pedra e aquí ells veren moltes 25 

serpents qui tenien de larch X peus. E, axí com totes fugien, sanct Germà los manà que 

se n’anassen en tal loch que no noguessen a negú. E, aprés, sanct Mamertí se batejà e 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 20 d’abril. Respecte als capítol de sant 

Savià, sant Llop i sant Mamertí, Maggioni explica que: «Iacopo ha deciso di inserire nella seconda 

redazione della Legenda aurea una citazione letterale dell’Abbreviatio [de Jean de Mailly]. Probabilmente ha 

fatto uso di un fascicolo, ricopiato da lui stesso o dai suoi segretari, su cui sono stati ricopiati uno dopo 

l’altro i capitoli da inserire e che è stato poi aggiunto a quello scartafacio che, si suppone, constituiva il suo 

esemplare di lavoro. Il segno di inserzione di questo capitolo non è stato però inteso correttamente dal 

copista, o meglio, non è stato inteso affato. Di conseguenza Mamertino [20 d’abril] e Mariano, riuniti in un 

unico capitolo, finiscono per seguire nella Legenda aurea il capitol dedicato a san Lupo [1 de setembre]. [...] 

Che i tre capitoli fossero stati sicopiati insieme su un fasciculo per così dire ‘volante’ nell’esemplare di 

lavoro è confermato dal fatto che in una parte della tradizione manioscrita di LA2 precedono e non 

seguono de sancto Egidio» (2007: 1636-1637). FS representa aqueixa part de la tradició manuscrita de la 

segona redacció de la Legenda aurea que col·loca aquests tres capítols davant de la vida de sant Egidi. Sant 

Mamertí (mort el 462) fou deixeble de sant Germà, abat del monestir de Saint-Germain d’Auxerre.   
b Auxerre, població de Borgonya, França. 
c «sanctus Peregrinus» (LA 126, 10). Sant Pelegrí (mort el 261) fou el primer bisbe d’Auxerre. 

M 
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fonch guarit2 e pres l’àbit de monge del monestir de sanct Germà e, aprés sanct Aloy, 

ell fonch abat.  

E stigué lonch temps ab sanct Mauria en lo monestir, per què sanct Mamertí, stant 30 

axí sanct Mauri, lo volgué provar de obediència e comanà-li lo més vil offici del 

monestir, ço és, que·l féu pastor dels bous e dels brúffols. E, axí com ell los guardava en 

una illa, ell resplandia per gran sanctedat e los ocels sal[CCXXXVIc]vatges li venien en 

les mans e un porch salvatge vengué en la sua cabana e féu-lo’n anar sens mal. 

Enaprés, ladres lo despullaren e se’n portaren los vestiments e ells cridà’ls: «Senyors, 35 

tornau a mi que veus un diner que m’és romàs!». E tornaren a ell e levaren-li lo diner e 

un petit mantellet e lexaren-lo tot nuu. E, com ells se’n volguessen anar en lurs coves, 

tota la nit anaren entorn la cabana. E, en lo matí, sanct Mamertí los rebé benignament e 

lavà’ls los peus e donà’ls a menjar com millor pogué e ells stigueren molt maravellats 

d’açò que fet los havia, per què·s penediren e·s convertiren a Déu. 40 

Una vegada, monges jóvens havien parada una sendera perquè y prenguessen 

una bèstia qui·ls fahia enuig e, en la nit, la bèstia caygué en la sendera. E sanct Mamertí 

se pensà que y seria cayguda, per què·s levà del lit e anà allà e dix a la bèstia que era 

pressa: «Què fas aquí mesquina?». E, axì, ell la desliurà e li dix que fugís perquè no fos 

presa.  45 

Quant sanct Mamertí fonch mort, lo seu cors portaren en la ciutat de Antisiodoro. 

E, com aquells qui·l portaren foren en una villa, no·l pogueren moure fins que un home 

qui stava pres fonch desliurat per la sua virtut, per què vench al cors e ajudà a portar lo 

cors a la ciutat. E fonch soterrat en la sglésia de Sant Germà molt honradament. 

                                                 
1 dient: diant I1 

2 guarit: guarir I1 

                                                 
a «sanctus Marianus» (LA 126, 29). Sant Marià fou deixeble de sant Mamertí. 



 739

[CXXX] LA ENTERPRETACIÓ DE SANCT1 EGIDIa 

Egidi és dit de e, que vol dir ‘sens’, e de geos, que vol dir ‘terra’,2 e de dyan, que vol dir 

‘clar’ o ‘divinal’,3 per ço com él fonch sens terra per menyspreament de les coses 

terrenals, clar per il·luminament de sicèn[CCXXXVId]cia e divinal per amor qui resembla 

l’amant a l’amat. 5 

LA VIDA DE SANCT4 EGIDI 

gidi fonch engenrat en la ciutat de Athenes e nat5 de linatge real e mostraren-li6 de 

letres com era infant. E, axí com anava7 un jorn a la sglésia, un home nuu jahia 

malalt en la plaça e donà-li la sua roba e fonch encontinent guarit. Aprés, com los seus 

parents foren morts, ell féu hereu Jesuchrist del seu8 patrimoni. E, una vegada, axí com9 10 

ell venia de la sglésia, ell encontrà un home qui era ferit per una serpent, per què sanct 

Egidi lo guarí per virtut de Déu. E, com un jorn ell entràs en la sglésia, ell véu un 

endimoniat qui, per sos crits, destorbava l’offici, per què sanct10 Egidi lo desliurà de 

poder de dimoni. Una vegada, ell stava en la riba de la mar e véu mariners star en 

perill, per què ell pregà nostre Senyor per ells e, encontinent, foren desliurats. Aprés, 15 

los mariners vengueren a ell faent-li11 gràcies. 

Sanct12 Egidi se n’anà a Arlet,b on [CCXXXVIIa] stigué dos anys ab sanct13 Cesari,c 

bisbe del loch, e aquí ell sanà una dona que tengué febre tres anys. Aprés, se n’anà en 

un hermitatge e aquí stigué longament ab un hermità qui havia nom Veredoni e aquí 

ell desliurà la terra de sterilitat14 per sos mèrits. E, com ell resplandís per miracles, per 20 

ço que no hagués vanaglòria de les laors de les gents, partí’s d’aquí e anà-sse’n en 

major hermitatge, en lo qual loch trobà una cova e una fontaneta e una cèrvia que li 

donava prou let. Mas, com aquí cassassen los fills de un rey, ells la seguiren ab los cans 

e ella, tantost, fugí e·s mes als peus de sanct15 Egidi, per què ell se’n maravellà molt 

com axí vengué pantexant e ell exí defora e oí los cassadors e pregà Déu que li salvàs16 25 

la sua nudriça. Enaprés, los cans no·s pogueren a ell acostar d’un tret17 de pedra e 

tornaren-se’n udolant als cassadors. E, com lo rey ho oí dir, ell duptà e anà allà ab lo 

bisbe e ab gran gent. E, com foren en aquell loch e los cans udolant no y volguessen 

entrar ne les gents per la spessitut dels arbres, per què un hom tirà dins una sageta per 

ço que la cèrvia n’isqués. E lo sanct hom pregà Déu per ella e la sageta lo naffrà 30 

greument. E, axí com los cassadors hagueren fet loch per força perquè y poguessen 

entrar, ells vengueren en la cova on sanct Egidi stava. E, com ells veren lo vell blanch 

vestit d’àbit de monge e la cèrvia que jahia als seus peus, lo rey e lo bisbe sols entraren 

                                                 
a La vida de sant Egidi apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Feliu 
prevere (CXXVII). Data de celebració: 1 de setembre. Sant Egidi o sant Gil (segle VI o VII) fou un eremita o un 
monge de la regió de Nimes. Es representa amb el cérvol o amb una fletxa clavada. 
b Arle, població de Provença, Occitània. 
c Cesari d’Arle, bisbe del 502 al 542, autor de més de dos-cents sermons.  

E 



 740

a ell e demanaren-li qui era e com hi era vengut ne com stava en tan spés boscatge ne 

qui l’avia axí naffrat. E, com ell los respongués a cascuna de les demandes e ells li 35 

demanassen humilment perdó, dient que li farien venir metge qui·l guarís de la naffra 

e li prometeren dons. E, de res de allò, no volgué servey, abans pregava [CCXXXVIIb] 

Déu que en tota sa vida no fos guarit.18 E, com lo rey lo visitàs sovent e ell rebés d’él 

menjar de salut e li prometés moltes riqueses, mas sanct19 Egidi no les acceptà, salvo 

que·l pregà que fes aquí un monestir on stiguessen monges bonament. E, com lo rey 40 

hagué fet lo monestir, sanct20 Egidi pres la cura del monestir forçadament. 

E, com lo rey Carlesa sabé la sua fama, ell impetrà que·l vengué a veure e·l rebé 

honradament e pregà’l que pregàs Déu per ell per ço com ell havia fet un peccat que no 

gosava confessar. E, com sanct21 Egidi pregàs Déu per ell dignament, com cantava la 

missa, l’àngel de Déu li apparech, qui posà una carta sobre l’altar, en la qual era scrit22 45 

lo peccat del rey ne com li era perdonat per oració de sanct23 Egidi, mas que, d’aquí 

avant, no peccàs en aquella manera. Enaprés, dehia en la fi de la carta que tothom per 

qui pregàs sant24 Egidi per qual peccat se volgués e que no s’i tornàs que li seria 

perdonat. E, com l’escrit fonch mostrat al rey, molt alegre confessà lo peccat e demanà 

perdó humilment.  50 

E, axí com sanct Egidi se’n tornava ab gran honor, com fonch en la ciutat de 

Nemze,b resuscità lo fill del príncep, qui, lavors, era mort. 

E, aprés algun temps, ell denuncià que lo seu monestir havia ésser enderrocat per 

enemichs no·s trigaria molt. E, axí, ell se n’anà a Roma e recaptà privilegis ab lo papa 

en fet del seu orde e hagué aquí dues portes de ciprers en què eren les ymages dels 55 

apòstols pintades, les quals meté en l’aygua de Tybre al guiament de Déu. Aprés, ell 

tornant-se’n25 al monestir, reté l’anar a un contret en la vila de Cyberon.26c Puys, arribà 

al seu monestir e trobà les portes al port, riba la mar, per què·n féu gràcies a Déu, qui, 

entre tants pe[CCXXXVIIc]rills, les hi havia guardades. Puys, les posà a la sglésia sua per 

honor e guarda de la sella romana. 60 

Aprés, Déu, per l’Esperit, li féu saber lo dia de la sua mort e u dix als frares e 

pregà’ls que pregassen Déu per ell. E, axí, ell se adormí benaventuradament en nostre 

Senyor, en lo qual loch foren oïts cants de àngels, qui se’n portaven la sua ànima al cel 

cantant altament e clara. 

                                                 
1 ENTERPRETACIÓ DE SANCT: enterpetacio de sanct I1 interpretació de sant I2 

2 terra: terrra I1 

3 divinal: divnial I1 

4 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

5 nat: nasque I2 

                                                 
a Es refereix a Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador 
a partir del 800. És incongruent cronològicament amb l’aparació adés de sant Cesari d’Arles. 
b Nimes, població del baix Llenguadoc, Occitània. 
c Cavalhon, població de Provença, Occitània. 
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6 mostraren-li: amostraren li I2 
7 anava: ell anaua I2 
8 seu: reu I1 

9 com: con I1 

10 sanct: sant I2 
11 faent-li: fent li I2 
12 Sanct: Sant I2 
13 sanct: sant I2 
14 sterilitat: sterililitat I1 

15 sanct: sant I2 
16 salvàs: guardàs I2 
17 tret: tres I1 

18 en tota sa vida no fos guarit: no fos guarit en tota sa vida I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 
21 sanct: sant I2 

22 scrit: scit I1 

23 sanct: sant I2 
24 sant: sanct I2 
25 tornant-se’n: tornant I2 
26 Cyberon: Tyberon I1 I2 (Ciberonem LA 890, 31) 
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[CXXXI] DE LA NATIVITAT DE LA VERGE MARIAa 

a nativitat de la Verge Maria, que nasqué del trib de Judà e hagué naximent del 

linatge real de David. Sant Matheu ne sanct1 Luch no scriuen la generació de la 

Verge Maria, mas de Josep solament, que no fonch en res de2 la concepció de 

Jesuchrist,b e açò fonch fet per ço com costuma era3 de les Scriptures que hom scrivís la 5 

generació dels hòmens e no de les dones. Per què deveu saber que la Verge Maria 

fonch verdaderament del linatge de David e és manifestat açò per ço com la Scriptura 

diu que Jesuchrist hagué naximent de la sement [CCXXXVIId] de David.c E, com 

Jesuchrist sia tan solament de la Verge nat, manifest és, donchs, que la Verge Maria és 

nada de la sement de David e de la nació de Nathan, fill de David. Car David, entre los 10 

altres, hagué dos fills, Nathan e Salomon. E en la generació de Nathan, fill de David4    

–segons que diu en5 Johan Damascén–, Leví engenrà Melchí e Panthar, e Panthar 

engenrà Barpanthar, e Barpanthar engenrà Joachim e Joachim engenrà6 la Verge Maria. 

De la part de Salomon, Mathan7 engenrà Jacob de la sua muller. E, mort Mathan,8 

Melchí, del trib de Nathan, qui era fill de Leví, frare de Panthar, féu noces amb la 15 

muller de Nathan, que era mare de Jacob, e engenrà d’ella Helý. E axí foren frares d’un 

ventre –ço és, Jacob e Helí–, car Jacob fonch del trib de Salomon e Helý de trib de 

Nathan. Enaprés morí Helý, del trib de Nathan, sens infants, e Jacob, son frare, pres la 

sua muller, lo qual Jacob era del trib de Salomon,9 e de ella engenrà Joseph. Donchs, 

Joseph fonch de la natura del fill de Jacob e fonch del linatge de Salomon, mas, segons 20 

la ley, fonch10 fill de Helý, qui fonch fill de Nathan, car fill qui naxia segons la natura 

era fill de l’engenrador, mas, segons la ley, era fill del primer marit. E açò diu 

Damascén.  

Segons que és dit en la Hystòria Scolàsticad e diu Beda en la seua Crònica, totes les 

generacions dels hebreus e les generacions d’altres gents eren scrites en les arques del 25 

temple e aquí les servaven secretament. Per què Herodes les manà totes cremar per ço 

com se pensà que noble cosa seria si, per defalliment de proves, podia mostrar que 

Israel pertangués11 a la sua generació. Foren, emperò, alguns qui hagueren nom de 

senyors, qui eren axí appellats per la propinqüitat de [CCXXXVIIIa] Christ, e aquells eren 

                                                 
a Data de celebració: 8 de setembre. La festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu es commemorava ja en 
el segle V pel cristianisme d’Orient; en canvi, no és fins al VII que es difongué per Occident, sobretot a 
partir del papa Sergi I (687-701). L’escena es representa amb Ana al llit i envoltada de llevadores, una de 
les qual du als braços a Maria. 
b Mt 1, 1-16; Lc 3, 23-38. Es refereix a les genealogies de Crist que apareixen als Evangelis de sant Mateu i 
de sant Lluc. L’autor es queixa que els evangelistes presenten una ascendència patrilineal fins a sant Josep, 
quan aquest no ha tingut cap funció procreadora respecte de Jesús. Per tant, i això és el que es proposa, 
s’ha de demostrar que el Messies és descendent del rei David a partir de l’ascendència de Maria, per la 
qual cosa aporta una genealogia reflex de les que apareixen en l’Evangeli. 
c Lc 1, 32. 
d Es refereix a la Història eclesiàstica d’Eusebi de Cesarea 

L 
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dits nazareus,a que12 eren nats en la generació de Christ, e eren scrits en l’arca e, aytant 30 

com podien, la ensenyaven.  

Joachim hagué per muller sancta Anna, la qual havia una germana per nom 

Hismèria, la qual Hismèria engenrà Elizabeth e Eliut, e Elizabeth engenrà sanct13 Johan 

Baptista. De Eliut és nat Emineu e d’Emineu14 és nat sanct Servaci,b lo cors del qual és 

en lo castell de Trajecti, qui és sobre lo flum qui ha nom Mósam, en lo bisbat de 35 

Leodòcia.c Anna hagué tres marits, ço és: Joachim e Cleophàs e Salomé. Del primer 

marit, ço és, Joachim, hagué una filla, ço és, Maria, mare de nostre Senyor,15 la qual 

fonch sposada ab Joseph, que engenrà16 e parí nostre Senyor Jesuchrist. E, mort 

Joachim, pres Cleophàs, frare de Joseph, e hagué d’ell altra filla, que hagué nom, axí 

mateix, Maria e donà-li per marit Alpheu. E aquella Maria hagué17 de son marit Alpheu 40 

IIII18 fills, ço és, sanct19 Jaume Menor e Josep Just –qui hagué nom Barnabàs–d e sanct20 

Simon e en21 Judes. E, quant fonch mort lo segon marit de sancta22 Anna, ella pres altre 

marit, qui hagué nom Salomé, del qual hagué altra filla, que hagué nom, així mateix,23 

Maria e donà-la per muller a Zebedeu. E aquesta Maria hagué de son marit Zebedeu 

dos fills, ço és, sanct24 Jaume Major e sanct25 Johan Evangelista.  45 

És maravella en quina manera pot ésser la Verge Maria cosina de Elizabeth,26 

segons que havem dit de sobre. És manifesta cosa que Elizabeth fonch muller de 

Zacharies, qui era del trib de Leví. e, segons que diu la ley, era que qualsevulla devia 

haver muller del seu trib e de la sua companyia. E diu sanct Luch que ella fonch27 de les 

filles de Aron e sancta28 Anna29 fonch, segons sanct30 Hierònim, de Bethleem, que era 50 

del trib de Judà. [CCXXXVIIIb] Mas, és de saber que Aaron e en31 Joiadà foren sobirans 

preveres e ells abdós del trib de Judà hagueren mullers.32 E los tribs dels preveres e dels 

reys foren ajustats ensemps per tots temps. E, segons que diu Beda, aquell ajustament 

se pogué fer en més novell temps, les sements donades de trib en trib, axí com fonch 

manifest de sancta33 Maria, que fonch del trib real, és manifest que havia parentiu ab lo 55 

trib dels preveres. E, axí, la Verge Maria fonch de cascun trib. E nostre Senyor volgué 

                                                 
a «Fuerunt tamen quidam dicti dominici, sic dicti ob propinquitatem Christi, qui et Nazarei fuerunt, qui 
ordinem generationis Christi partim ut a proauis didicerant, partim ut a quibusdam libris habuerant quos 
domi habebant, quantum poterant perdocebant» (LA 127, 15). S’entén que si Crist és el ‘Senyor’ (dominus), 
els que els segueixen són els ‘del Senyor’ (dominicus). D’altra banda, nazareu no té res a veure amb natzaré 
(és a dir, relatiu a Natzaret, el poble on visqué Jesús amb els seus pares), sinó que és «la persona 
consagrada al Senyor que havia de guardar unes regles concretes de vida: abstenir-se de vi i de begudes 
fermentades, evitar de tocar cadàvers, deixar-se créixer els cabells i els pèls del cos sense afaitar-se’ls mai 
(Nm 6, 1-21). La institució del nazireat era molt antiga a Israel i va influir en les normes de la guerra santa i 
en les associacions de profetes. El nazireat podia ser permanent o temporal [...]. Samsó era un nazireu 
perpetu (Jt 13); Pau, segons el NT, algunes vegades va fer vot temporal de nazireat i en una altra ocasió va 
acompanyar alguns nazireus al temple en l’ofrena que havien de presentar a l’acabament del seu nazireat 
(Ac 18, 18 i 21, 23-26)» (Bíblia 1996: NT 536). 
b Sant Servaci de Tongeren (s. IV), bisbe d’aquesta població al Limburg, Bèlgica. 
c Utrecht, població dels Països Baixos. Mosa, riu del nord d’Europa, tributari de la mar del Nord. Diòcesi 
de Lieja, capital de Valònia. 
d El sobrenom de Josep el Just és Barsabàs (Ac 1, 23). Potser s’ha produït una confusió amb el nom de 
l’apòstol sant Bernabé, antigament Barnabàs, que, a més a més, compartien Josep com a nom de pila. 
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que los tribs fossen privilegiats e per açò que fossen mesclats, com lo Senyor era 

naxedor d’aquells tribs per ço qui34 verament ell se offerís rey e prevere per nosaltres; e 

que regís los seus faels combatents en la cavalleria d’aquesta vida e, aprés la victòria, 

que·ls coronàs. La qual cosa fonch mostrada per lo nom de Jesuchrist, qui fonch ‘untat’, 60 

car tan solament los reys e los preveres foren untats en la ley vella e nosaltres som dits 

chrestians, de Christ, e linatge elegit e real prevere som appellats. Mas, ço que·s dehia 

que tan solament les dones35 fossen ajustades als hòmens de lur trib se dix per ço que·l 

departiment de les companyes no vengués a confusió, mas, com lo trib de Leví no 

havia36 sort entre los altres, les fembres d’aquell trib podien fer noces ab qui·s volien.  65 

Sanct37 Hierònim recompta la hystòria de la Verge, dient: Joachim fonch de 

Galilea, de la ciutat de Nazareth,38 e hagué per muller sancta39 Anna, que fonch de 

Bethleem. Eren abdós justs e sens tota reprensió e obehien los manaments de Déu 

faelment. E despenien una part de lurs béns al temple e als servidors del temple, e 

l’altra part despenien en pelegrins40 e en pobres, e la terça part despenien a lurs 70 

necessitats. E, axí, ells stigueren XX anys [CCXXXVIIIc] sens infants e feren a Déu vot que, 

si ell los donava infant, que l’oferrien al servey de Déu, per la qual cosa cascun any 

anaven41 en Jerusalem42 en les tres festes majors. E, axí, Joachim, ab tota la sua 

companyia, anà davant l’altar e aquí ell volgué offerir la sua oblació. E, quant lo véu lo 

prevere, no li volgué rebre la oblació e ab gran indignació lo flastomà com era gosat 75 

entrar davant l’altar, dient que no era degut que l’om qui era culpable de la maledictió 

de la ley que offerís oblació al Senyor d’aquella ley e aquell qui no crexia lo poble no 

devia star ab l’altre poble. Per què Joachín no se’n volgué anar a la sua casa de gran 

vergonya que havia haguda e anà-sse’n als seus pastors.  

E, com ell stigués aquí en un loch tot sols, l’àngel de Déu li apparegué ab gran 80 

claredat e, axí com ell fonch torbat de la sua vista, l’àngel de Déu lo amonestà que 

no·s43 temés, dient: «Yo só àngel de Déu a tu tramés per ço que yo·t diga que les tues 

pregàries e les tues almoynes són exaudides e són pujades davant Déu. Car yo he vista 

la tua vergonya e oí la tua sterilitat, que no t’era retreta justament, car Déu és venjador 

de peccat e no de natura. Per ço, com algun ventre clou,44 fa’s per ço que ell45 85 

maravellosament l’obre de nou e mostra que no és nat de luxúria aquell qui és nat, mas 

que és nat per do de Déu. La primera mare, Sarra, de la vostra gent fonch stèril fins que 

fonch46 en edat de XC anys, emperò ella engenrà Isaach, al qual fonch promesa la 

benedictió de totes les gents. E na47 Rachel fonch longament stèril,48 emperò ella 

engenrà Joseph, qui hagué la senyoria de tot Egipte. E Samsó, qui fonch més fort que 90 

negun hom?49 E Samuel, qui fonch sanct50 e bo? Emperò aquests dos hagueren mares 

stèrils. Creu, donchs, a l’exem[CCXXXVIIId]ple dels romans, qui són molt amples e han 

haguts molts pares maravellosos.a Sàpies que la tua muller Anna te infantarà filla e 

                                                 
a Traducció deficient: «Rationi igitur et exemplis crede dilatos diu conceptus et steriles partus mirabiliores 
esse solere» (LA 127, 51). Sembla ser que el traductor confongué rationi per romanorum (que potser 
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appellar l’as Maria. E, axí com tu has votat, aquella serà a Déu consegrada en la sua 

infantesa, e serà plena del Spirit Sanct51 e no volrà star entre les gents en lo món, abans 95 

volrà star en lo temple de Déu tostemps, per ço que hom no puga pensar negun mal 

d’ella. E, axí com ella naxerà de mare stèril maravellosament, axí serà d’ella engenrat lo 

Fill de l’Altíssime52 maravellosament, qui haurà nom Jesús, e ell darà salut a totes les 

gents. E açò serà a tu senyal que ver sia: quant tu seràs vengut a la porta àurea de 

Jerusalem,53 Anna, la tua muller, exirà envers tu e serà curosa d’açò que tu li deus 100 

liurar e, lavors, ella se alegrarà davant tu». E, quan54 açò fonch denunciat, l’àngel se 

departí55 d’ell. E, com Anna ploràs per son marit e no sabés on56 era anat, aquell mateix 

àngel li apparegué e li denuncià ço que havia denunciat a son marit. E dix-li que anàs a 

la porta àurea de Hierusalem e que isqués a son marit, qui venia. E, axí, abdosos, per 

manament de Déu, se ajustaren en aquell loch a ells assignat per l’àngel e, com se 105 

veren, foren molt alegres e foren segurs que haurien filla. E, quant hagueren adorat, 

ells se’n tornaren a sa57 casa e aquí ells58 speraren ço que promés los era. Sancta59 Anna, 

donchs, concebé una sancta60 filla, qui61 hagué nom Maria.  

E, aprés tres anys complits, ells la portaren a les oblacions del temple, entorn del 

qual eren XV62 graons, per ço com lo temple era en loch alt constituït, e a l’altar qui era 110 

fora del temple, en què hom fahia63 los sacrificis, no y podia hom pujar si no per 

graons. E, axí, en lo més alt loch, la Verge pujà sens tot adjutori, axí com si fos en edat 

perfeta. [CCXXXIXa] E, quant hagueren feta la oblació, ells lexaren la filla ab les altres 

vèrgens en lo temple e ells tornaren-se’n a lur casa. Aprés, la Verge era molt perfeta en 

sanctedat, e era tots jorns visitada per àngels e64 tots dies havia de la visió de Déu. Car, 115 

segons que diu sant65 Hierònim en una epístola, que la Verge Maria servava aquesta 

regla: que de matí fins a tèrcia fahia oració, e de tèrcia fins a nona texia e de nona fins 

que l’àngel apparia, qui li portava vianda per son menjar, tostemps stava en oració. 

En lo XIIII any de la sua edat lo bisbe denuncià públicament que les vèrgens que 

eren en edat de XIIII anys que se’n tornassen a lurs cases per ço que les casassen. E, com 120 

totes les altres obeïssen als seus manaments, la Verge Maria dix que no se’n podia 

tornar per ço com los seus parents l’avien offerta a servir Déu e com havia promesa 

virginitat. Lavors, lo bisbe stigué ab ànsia e pensàs66 què faria, per ço com la Scriptura 

manava servar los vots dignament e no li gosava dir que·l trencàs. E, en una gran festa, 

ell cridà aquells jueus més vells e dix-los lo fet, per què digueren tots que en tal cosa 125 

duptosa fos demanat lo consell de Déu. E, com tots stiguessen en oració, lo67 bisbe se 

n’anàs a consellar ab nostre Senyor. Aprés, isqué de l’oratori, tots oint-ho, una veu68 

dient: «Tots aquells qui són de la sement de David, qui sien en edat de fer matrimoni, 

aporten cascun una verga en l’altar e aquell del qual la sua verga florirà e·s posarà 

sobre lo seu cap lo Sanct Spirit en semblança de coloma, axí com Isaÿes ha dit, aquell, 130 

sens dupte, deu ésser spòs de la Verge Maria». Era, entre los altres, Joseph de la sement 

                                                                                                                                               

apareixia amb abreviatura) en el ms. llatí a partir del qual es traduí la LA al català, lliço que ja trobem en P 
(vid. l’edició de P, III 260, nota 18). En FS, s’afegeix a aquest error la confusió d parts amb pares. 
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de David, al qual com li fos inconvenient, per ço com era de vella [CCXXXIXb] edat, que 

ell prengués tant jove verge per muller, e, com tots posassen les vergues sobre l’altar, 

ell se retingué la sua verga e no oïren neguna divinal veu. E lo bisbe mes-se en oració, 

per què l’àngel li dix que tan solament aquell qui69 no havia aportada la sua verga la 135 

Verge devia ésser sposada ab ell. E, com ell aportàs la sua verga e la posàs sobre l’altar 

ab les altres, la sua florí tan solament e en lo seu cap li vengué una coloma del cel, per 

què fonch manifest a tots que la Verge Maria era sposada ab Joseph.  

E, quant Joseph hagué sposada la Verge, anà-sse’n en la sua ciutat de Bethleem, 

en la sua casa, e apparellà tot ço que mester li era a les núpcies. E la Verge Maria, ab VII 140 

vèrgens que lo bisbe li donà per companyia, se n’anà star a Natzareth, en la casa de sos 

parents. E, en aquells dies, mentre que ella adorava, l’àngel Gabriel li apparegué e 

denuncià-li que lo Fill de Déu era d’ella naxedor. 

Lo dia de la nativitat de Verge fonch amagat als faels per algun temps. Per què 

s’esdevengué, segons que recompta en Johan Beleth, que un sanct hom stava en 145 

contemplació cascun any en lo VIII dia de septembre e, axí com ell stava en oració, ell oí 

molt alegra solennitat de àngels. E, com ell demanàs a Déu allò què volia dir que ell oïa 

cascun any en lo VIII dia de septembre e no en altre dia, a ell dix una veu que la Verge 

Maria era nada en lo món en tal dia, per ço que ell ho manifestàs als fills de Sancta 

Mare Sglésia e que tots fossen de un coratge a celebrar aquell dia ab la cort celestial. E, 150 

com ell ho manifestàs al sobiran bisbe e als altres, aquells conegueren la veritat per lurs 

oracions e per lurs dejunis e per les sanctes Scriptures antigues que fahien testimoni, 

per què ells ordena[CCXXXIXc]ren que aquell dia fos celebrat per tots generalment.  

Les octaves de la Verge Maria no solia hom celebrar, mas lo papa Innocent quart,a 

qui fonch de la nació de genovesos, ordenà que fossen celebrades honradament. E açò 155 

fonch fet per ço: quant sant70 Gregori, qui fonch lo IX papa,b fonch mort, los romans 

enclogueren los cardenals per ço que més prest proveïssen de papa a la Sglésia. E, com 

ells stiguessen per molts dies que no·s poguessen concordar, los romans hagueren 

moltes tribulacions, per què ells feren vot a la reyna del cel que, si ells acordaven per 

los seus mèrits, que fossen desliurats, que ordenarien que fossen fetes octaves d’ella. 160 

Per què, lavors, ordenaren que fossen celebrades per tots temps e, axí, ells se 

concordaren en lo senyor Celestí.71 E ells compliren lo vot per lo papa Innocent e, per 

ço com en72 Celestí visqué poch temps, per ell no·s pogué complir.c És notadora cosa 

que la Sglésia fa festa de tres naximents –ço és, de la Nativitat de Jesuchrist e de la 

Verge Maria e de Sant73 Johan Baptista–, los quals III74 demostren tres spirituals 165 

nativitats que nosaltres havem: ab sanct75 Johan en l’aygua, e ab la Verge Maria en la 

penitència e ab Jesuchrist que renaxem en glòria. E, com la nativitat del Baptista 

                                                 
a Innocenci IV, papa del 1243 al 1254. 
b Gregori IX, papa del 1227 al 1241. 
c Celestí IV, papa el 1241, successor de Gregori IX, visqué menys d’any i, per aquest motiu, fou el seu 
successor, Innocenci IV (1243-1254), qui, segons sembla, hagué de complir la promesa dels romans. 
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convinga primerament anar davant la contrició a les gents creents en Déu e, axí mateix, 

a la glòria, per ço aquelles dues festes, per mèrits, tenen vigílies. E, com la penitència 

sia tota per vigília, no·s convengué que la Verge Maria hagués vigília, mas que tots 170 

haguessen octaves, per ço que tots desigem venir a la octava de la resurrectió.a 

Fonch un cavaller molt noble e molt devot a la Verge sancta76 Maria e, axí com ell 

anava al tornejament, ell entrà en un monestir de la Verge Maria, que trobà en 

[CCXXXIXd] lo camí, per oir missa. E, com diguessen aquí una missa aprés altra, ell les 

volgué totes oir a honor de la Verge Maria. Aprés, ell isqué del monestir e volgué anar 175 

prest allà on anava. E véu cavallers venir qui li77 digueren que ell havia molt 

maravellosament fetes cavalleries en lo torneig e, stant axí, un cavaller li portà cavallers 

presos dient que eren presos per ell.78 E, axí, veent açò, l’ome savi pensà que la reyna 

cortesa l’avia honrat cortesament e manifestà ço que li era esdevengut. E tornà-sse’n al 

monestir e aquí ell serví humilment lo fill de la Verge. 180 

Fonch un bisbe qui tenia en gran reverència la Verge sancta Maria e a una sglésia 

ell anava totes nits a hora de mijanit. E una nit ell véu la Verge Maria ab totes les 

vèrgens, e vench envers ell, e·l rebé ab gran honor e portà’l en la sglésia on anava. E oí 

que dues de les vèrgens dehien: «Cantem, companyones, al Senyor, cantem honor. La 

dolça amor de Jesuchrist faça so per la boca piadosa». Los quals versos cantaven totes79 185 

les altres vèrgens. E, axí, les dues vèrgens cantadores cantaven aquests dos versos qui·s 

seguexen per orde:80 «Lo primer caygué en les coses baxes, ergullós de la gran lum; e, 

axí, l’ome, quant temé, primer caygué en les coses baxes». E l’ome sanct81 de Déu fonch 

portat a la sglésia ab aytal professó, totes vegades les dues dones cantant e les altres 

responent. 190 

Fonch una dona qui havia perdut son marit, del qual havia un infant que molt 

amava, e una vegada aquell infant fonch pres per sos enemichs. E, com ella ho oí dir, 

plorà fortment e reclamà la Verge sancta82 Maria que ajudàs al seu fill. E, com ella véu 

que ses oracions no li profitaven, ella se n’entrà [CCXXXXa] en una sglésia en què era la 

ymage de la Verge Maria e, axí, ella li dix: «O, Verge sancta83 Maria! Molt t’é yo 195 

pregada per lo desliurament del meu fill e encara no m’as volguda oir, per què yo·t 

prech que·m dóns adjutori al meu fill e, si tu no u fas, axí com lo meu fill és a mi levat, 

yo levaré a tu lo teu fill e·l tendré en loch de mon fill». Aprés, ella prengué lo fill que 

tenia la ymage en los braços, e porta’l-se’n, e en bell drap de li ella l’embolcà, e meté’l 

en la caxa e hagué gran goig, per ço com cuydava tenir bona penyora de son fill. En la 200 

següent nit la Verge Maria apparegué al fill de la dona e desliurà’l del carçre e manà-li 

que se n’anàs, dient: «Tu, fill, diràs a ta mare que·m torne lo meu fill, pus que yo li he 

tornat lo seu». E lo jove anà-sse’n a sa mare e comptà-li com la Verge Maria84 l’avia 

                                                 
a ‘La nativitat de Joan Baptista representa el renaixement nostre a través de l’aigua (el baptisme) i la de 
Jesús, el renaixement en la glòria (la redempció). Aquests renaixements necessiten de la contrició i de la 
penitència i, per això, tenen octaves. Com la nativitat de la Mare de Déu representa la penitència, no era 
necessari que tinguera una octava, ja que representava açò mateix’. 
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desliurat de presó, per què la mare ne fonch molt alegra. E pres lo fill que tenia, e anà-

sse’n a la sglésia molt alegra, e posà’l en los braços de la ymage, dient: «Mare de 205 

misericòrdia, gràcies vos fas del meu fill, que m’aveu retut, per què yo us ret lo vostre». 

Era un ladre qui sovint furtava e tenia en devoció la Verge Maria e moltes 

vegades ell la saludava. E, axí, un dia que ell fahia un furt, aquells a qui furtà lo 

prengueren e fonch jutjat a penjar. E, axí com lo penjaven, la Verge Maria fonch aquí ab 

ell, qui·l tengué viu en la forca tres dies e·l tenia ab les sues mans, segons que li era 210 

vejares, axí que no sostenia85 negun mal. E aquells qui l’havien fet penjar passaren per 

aquí e veren-lo viu, faent bona cara, per què·s pensaren que no l’avien bé stret e 

volgueren-lo matar ab los seus coltells. Mas, la Verge Maria lo guardà, que no li feren 

mal, de què foren aquells molt [CCXXXXb] maravellats pensant que la Verge Maria lo 

guiàs. E per honor de la Verge Maria ells lo despenjaren e·l lexaren anar. Per què ell 215 

entrà en un monestir e aquí ell stigué al servici de Déu e de la Verge Maria. 

Fonch un capellà qui amava molt la Verge Maria e dehia les sues hores molt 

devotament. E, com los seus parents morissen e no y hagués hereu, ells lo feren hereu e 

li lexaren grans béns e fonch forçat que prengués muller per millor regir la sua heretat. 

E, axí com ell anava per les sues núpcies a fer, ell trobà una sglésia e entrà-sse’n dins, 220 

recordant-se de l’offici que solia dir, e aquí ell dix les hores de la Verge Maria 

devotament. E apparegué-li una veu que li dix: «O, foll e no fael! Per què desempares a 

mi que só ta amiga per altra dona que sia davant mi?». E per aquestes paraules ell 

fonch mogut e tornà-sse’n als seus companyons. E, dissimulant, ell pres la sua muller, 

mas, com fonch la mijanit, ell la desemparà, e fugí e entrà en un monestir de sancta 225 

Maria, e aquí ell serví la Verge Maria devotament. 

Fonch un prevere de una parròquia qui era molt de honesta vida e no sabia dir 

altra missa sinó de la Verge Maria, la qual dehia devotament. Per què fonch accusat 

davant lo bisbe, qui·l féu venir davant si, e lo prevere dix-li que no sabia dir altra missa. 

E lo bisbe lo représ molt e·l deposà de l’offici e que no cantàs missa. E en la següent nit 230 

la Verge Maria apparegué al bisbe e représ-lo molt, per ço com ell maltractava lo seu 

capellà. E dix-li que en lo XXX dia morria si no li jaquia dir son offici, axí com havia 

acostumat. Per què lo bisbe se n’anà al capellà e demanà-li perdó e que tornàs a dir son 

offici, axí com solia.  

Era un capellà molt ven[CCXXXXc]tolà e peccador, mas amava molt la Verge 235 

Maria e dehia les sues hores molt devotament. E una nit ell véu en visió que stava 

davant la sella de Déu e oí que lo Senyor dehia a aquells qui li staven de prop: «Aquell 

qui us mira, de qual juý és? Dich a vosaltres que·l jutgeu,86 que yo l’é molt sofferit e no 

he trobat en ell negun senyal que·s vulla penedir». E, lavors, nostre Senyor donà 

sentència de damnació contra ell. E la Verge Maria se levà davant ell e dix al seu fill: 240 

«Yo prech, fill, la tua pietat per aquest e que revoques la sentència que li has donada. 

Plàcia’t que visca e que faça penitència». E Jesuchrist dix: «Yo·l te don, sol que·s vulla 
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corregir». Aprés la Verge dix al capellà: «Ves-te’n e no vulles més peccar, per ço que no 

sies condemnat». E, com lo capellà fonch despertat, ell mudà la sua vida e entrà-sse’n 

en religió, on finí la sua vida en bones obres. 245 

En la illa de Sicília, en l’any de nostre Senyor DXXXVIII,87a fonch un capellà qui 

havia nom Theòphilus e era majoral de un bisbe. E dispensà molt bé les coses 

ecclesiàstiques e, com lo bisbe fonch mort, tot lo poble se pensà que ell fos bisbe, mas 

ell no u volgué ésser, abans dix que elegissen altri. Aprés, aquell qui fonch bisbe lançà 

aquell de son offici, en Theòphilus, e vengué88 a tan gran impaciència que, per consell 250 

de un jueu metziner, s’esforçà que pogués cobrar la sua administració. E lo jueu féu-se 

venir lo diable, lo qual féu renegar Crist a Theòphilus, e la sua mare e la fe crestiana, 

encara <que> en89 Theòphilus ne féu carta al diable sagellada ab son sagell. E, com 

l’agué sagellada, donà-la al diable e donà’s al seu servey. E lo diable féu que en 

l’endemà fonch en gràcia del bisbe en90 Theophilus e tor[CCXXXXd]nà en son offici. 255 

Aprés, ell pensà en ço que fet havia e plorant pregà la Verge Maria humilment que li 

ajudàs per la sua pietat. Per què la Verge Maria li apparech en visió, el représ molt del 

seu defalliment e manà-li que renegàs lo diable e confessàs Christ e la fe chrestiana. E, 

axí, ell tornà en la amor de la Verge e del seu fill. E, per ço que ell conegués que era 

desliurat del diable, la Verge Maria li reté la carta que ell havia feta al diable e la li posà 260 

sobre los pits, per ço que no hagués temor del diable. Per què en91 Theòphilus fonch 

molt alegre e recomptà axí com li era esdevengut al bisbe davant tot lo poble, per què 

loaren molt la Verge Maria. E, aprés tres dies, lo capellà se adormí en pau en nostre 

Senyor. 

Fonch un hom ab sa muller e donaren lur filla per muller a un jove. E, per amor 265 

de la filla, ells tenien lo gendre en casa e la mare de la filla amava’l tant que les gents 

dehien que·l gendre peccava ab ella. E, com ella temés molt la sua vergonya e que no 

fos diffamada, ella promés a dos homeyers XX sous si li mataven lo seu gendre. Per 

què·ls enclogué un dia en lo celler e, per sa indústria, ella tramés son marit e sa filla 

fora de casa. E ella dix al seu gendre que anàs a traure del vi del celler e aquí los 270 

homeyers soptosament lo offegaren; aprés, ella posà’l sobre lo lit de la filla e cobrí’l axí 

com si dormís. E, com son marit e sa filla foren venguts e·s foren posats a taula per 

menjar, la mare manà a sa filla que despertàs son marit, que vengués a92 menjar. E, com 

aquesta lo cridàs e ell no li respongué, ella véu que mort era, per què en la casa hagué 

gran dol. E  la sogra, quasi dolent-se ab los altres, plorava e hagué gran dolor del mal 275 

que havia fet e se’n confessà a un prevere. [CCXLIa] E, aprés algun temps, lo prevere e la 

dona se volgueren mal, per què lo prevere dix que ella havia mort son gendre. E lo 

pare del jove sabé-u e accusà-la ab lo jutge, lo qual la condemnà a cremar. E aquesta, 

veent la sua fi, ella se convertí a la Verge Maria, e entrà-sse’n en la sua sglésia e la 

pregà ab lo seu car fill que li ajudàs. Aprés, fonch forçada que isqués de la sglésia e 280 

fonch lançada en gran foch, en lo qual stigué en presència de tots sens mal. E, com lo 
                                                 
a «anno domini DXXXVII» (LA 127, 152). 
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jutge ho véu, stigué fort maravellat, per què la reté als seus amichs. E, aprés tres dies 

loant sancta Maria, ella reté l’ànima a Déu. 

                                                 
1 sanct: sanch I1 
2 que no fonch en res de: qui no fon en res en I2 
3 costuma era: era costuma I2 
4 fill de David: om. I2 
5 en: om. I2 
6 engenrà: enra I1 
7
 Mathan: nathan I1 I2 (Mathan LA 900, 8) 
8
 Mathan: nathan I1 I2 (Mathan LA 900, 9) 

9 Salomon: salamon 
10 fonch: era I2 
11pertangués: pertengués I2 
12 que: qui I2 
13 sanct: sant I2 
14 Emineu e d’Emineu: eminem e deminem I1 I2 (Emineu de Emineu LA 901, 18) 
15 Maria mare de nostre Senyor: la sacratissima verge maria mare del redemptor nostre jesu crist I2 
16 que engenrà: e concebe I2 
17 aquella Maria hagué: hague aquesta maria I2 
18 IIII: quatre I2 
19 sanct: sant I2 
20 sanct: sant I2 
21 en: om. I2 
22 sancta: santa I2 
23 nom axí mateix: aximateix nom I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 Elizabeth: santa elizabeth I2 
27 ella fonch: e aonch I1 ella fon I2 
28 sancta: santa I2 
29 sancta Anna: sancta nna I1 
30 sanct: sant I2 
31 en: om. I2 
32 del trib de Judà hagueren mullers: hagueren mullers del trib de juda I2 
33 sancta: santa I2 
34 qui: que I2 
35 tan solament les dones: les dones tansolament I2 
36 havia: tengues I2 
37 sanct: Sant I2 
38 Nazareth: natzareth I2 
39 sancta: santa I2 
40 pelegrins: peregrins I2 
41 cascun any anaven: anaven cascun any I2 
42 Jerusalem: hierusalem I2 
43 no·s: no I2 
44 clou: clo I1 
45 Ell: om. I2 
46 que fonch: om. I2 
47 na: om. I2 
48 fonch longament stèril: fonc steril longament I2 
49 hom: home I2 
50 sanct: sant I2 
51 Sanct: sant I2 
52 Altíssime: altisme I2 
53 Jerusalem: hierusalem I2 
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54 quan: quant I2 
55 departí: parti I2 
56 on: a on I1 
57 sa: om. I2 
58 ells: om. I2 
59 Sancta: Santa I2 
60 sancta: santa I2 
61 qui: que I2 
62 XV: quinze I2 
63 fahia: fehia I2 
64 e: e ella I2 
65 sant: sanct I2 
66 pensàs: pensos I1 
67 lo: e lo I1 
68 una veu: parla una veu I2 
69 qui: que I2 
70 sant: sanct I2 
71 Celestí: celestial I1 (Celestinum LA 907, 87). 
72 en: om. I2 
73 sant: sanct I2 
74 III: tres I2 
75 sanct: sant I2 
76 sancta: santa I2 
77 li: om. I2 
78 ell: om. I1 
79 totes: tots I1 
80 orde: ordre I2 
81 sanct: sant I2 
82 sancta: santa I2 
83 sancta: santa I2 
84 Maria: santa Maria I2 
85 sostenia: sotenia I2 
86 jutgeu: jutge I1 
87 DXXXVIII: ·cccccxxxviii· I2 
88 en Theophilus e vengué: E Theophilus vengue I2 
89 en: om. I2 
90 en: om. I2 
91 en: om. I2 
92 a: om. I2 
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[CXXXII] LA VIDA DE SANCT1 ADRIÀa 

drià fonch martirizat per l’emperador Maximià,b lo qual adorava una ýdola en la 

ciutat de Nichomèdia. E féu-se2 venir per força los chrestians e dix-los:3 «No 

haveu oït cridar vosaltres quina pena és posada contra los chrestians?». Los quals li 

respongueren: «Nosaltres bé l’avem entesa, mas nosaltres scarnim los 5 

mana[CCXLIb]ments de la tua follia». E l’emperador, irat, manà que fossen batuts ab 

nirvis cruus e que fossen apedregats ab pedres; aprés, los féu metre en un carçre. E, 

quant sanct4 Adrià, qui era primer en l’offici de la cavalleria, véu la fermetat dels 

sancts, ells los dix: «Yo us conjur per lo déu vostre5 que·m digau quina glòria sperau 

per los turments que sofferiu». Per què los sancts6 li digueren: «Sàpies que “ulls no la 10 

poden veure ne orelles oir ne cor d’ome pensar ço que Déu ha apparellat7 a aquells qui 

l’amen”».c E, lavors, sanct Adrià vench envers ells dient: «Scriviu-me ab los chrestians 

per ço com yo só fet chrestià». E l’emperador, sabent açò, dix-li que sacrificàs a la 

ýdola, mas, com ell no u volgués fer, l’emperador lo féu metre ab ferres ligat en lo 

carçre. 15 

E, com la sua muller, que havia nom Nadala, sabé que son marit era pres, ella 

s’esquexa les sues robes, mas, com sabé que per la fe de Jesucrist era pres, ella fonch 

molt alegra. E anà-sse’n al carçre e aquí ella besà les cadenes de son marit e dels altres 

per ço com ella era molt humil chrestiana, mas que s’era tenguda celada per la 

persecució. E dix a son marit: «Benaventurat es, senyor meu Adrià, per ço que has 20 

trobades les riqueses, les quals los teus parents no t’han lexades, de les quals 

affreturaran aquells qui moltes coses posseeixen quant no serà temps de prestar a logre 

ne porà hom rebre res prestat. E, lavors, la un no porà desliurar l’altre de pena ne lo 

pare, lo fill ne la mare, la filla ne lo servent, son senyor ne l’amich, son amich ne les 

riqueses, son posseïdor». E, com ella lo amonestàs que menyspreàs la glòria terrenal e 25 

los parents e sos amichs e que hagués lo seu cor a les celestials riqueses, <e> sant Adrià 

li dix: «Ves-te’n, la mia germana, car yo·t cridaré al temps [CCXLIc] de la mia passió per 

ço que veges la mia fi». E, axí, ella comanà a Déu lo seu marit e los altres e tornà-sse’n a 

la sua casa. 

E, aprés, com sanct Adrià sabé lo dia de la sua passió, donant donatius a les 30 

guardes e los sancts qui ab ell eren en fermança, anà-sse’n a casa e féu-ho saber a la sua 

muller, axí com li havia promés, per ço que fos present a la sua passió. E, com ella fos 

fora casa, una dona lo y anà a dir, dient que lo seu marit era vengut solt de la presó, e 

la muller no u cregués, dient: «E, qui l’auria pogut desliurar de tant fort presó?». E dix: 

«Ja Déu no·n vulla que ell sia solt ne partit dels sancts». E, mentre açò dehia, un infant 35 

                                                 
a Data de celebració: 8 de setembre. Sant Adrià (segle III) es representa amb la palma del martiti i una clau 

per la seua funció de guàrdia. 
b Maximià, emperador romà del 285 al 305 i del 307 al 308. 
c 1Co 2, 9. 

A 
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seu li vengué dient: «Mon pare és vengut, mare mia». E, com ella se pensàs que fos 

fugit al martyri, ella plorà molt fort e, quant ella lo véu, tancà-li la porta dient: «Luny 

stiga de mi aquell qui·s parteix de Déu! E ja Déu no vulla que a mi s’acost ne que yo 

parla ab ell!». E girà’s envers ell e dix-li: «O, mesquí sens Déu! Qui·t forçava de pendre 

açò que no has pogut acabar ne qui t’à partit dels sancts ne qui t’à enganat que tu sies 40 

partit del covent de pau? Digues-me, per què es fugit abans de la batalla o abans que 

veses lo enemich? E, com est naffrat sens que no és tramesa la sageta? E yo·m 

maravellava si de la gent sens Déu e del linatge dels8 infaels algú fos offert a Déu. Ay, 

mesquina! E què faré que yo só ajustada a hom infael? No vull que·m diguen muller de 

marit, abans vull que·m9 diguen muller de renegat. Yo he hagut goig del que hauré 45 

enuig per totstemps». E, quant sanct Adrià oí parlar axí la sua muller, que era bella e 

jove, fonch molt alegre e maravellat com podia dir aytals paraules, per què ell fonch 

més desijós de rebre lo martyri. Per què scoltava vo[CCXLId]lenterosament les sues 

paraules e, com ves que ella se turmentàs tant fort, dix-li: «Obre, muller mia, Nadala! 

Sàpies que yo no só fugit al martyri, sinó que só vengut per cridar a tu axí com te 50 

diguí». Mas ella no u10 crehia, dient: «Vejau com ment e·m vol enganar lo renegat!». 

Dient: «O, mesquí, fuig davant mi, car, si no u11 fas, yo·m mataré per ço que sies 

content!». E, axí com ella trigava a obrir, ell li dix: «Obre’m tost per ço com yo m’ich 

tinch a partir e jamés no·m veuràs e, aprés, tu ploraràs per ço com no m’auràs vist 

abans que yo·m partesca de tu. E sàpies que yo he donat per fermançes los sancts 55 

màrtyrs e, si yo no me’n torn prest, ells sofferan pena per mi». E, quant açò oí Nadala, 

ella li obrí e·s besaren molt. 

E, aprés, se n’anaren abdosos al carçre e aquí ella stigué per VII dies que torcava 

les naffres als sancts12 màrtyrs ab nets lançols. E, en lo dia ordenat, l’emperador los se 

féu venir davant e, com ells no poguessen anar, portaren-los ab bèsties. E sanct13 Adrià, 60 

ab les mans ligades darrera, los seguia. E, aprés, sanct14 Adrià, portant lo postell al coll, 

fonch presentat a l’emperador e sa muller na15 Nadala, acostant-se a ell, li dehia: 

«Veges, senyor meu, no hajes paor com veuràs los turments, car pochs16 de temps 

soferràs pena e, encontinent, te alegraràs ab los àngels».  

E, com sanct17 Adrià no volgués sacrificar a les ýdoles, l’emperador lo féu batre 65 

greument. E na18 Nadala anà-sse’n al carçre19 e dix als sancts:20 «Sapiau que lo meu 

senyor ha començat lo martyri». E, axí com lo rey dehia a sanct21 Adrià que no digués 

mals dels seus déus, ell li dix: «Per què no·n diré mal si tu·m turmentes per aquells qui 

no són déus?». E ell li dix: «Aquestes paraules te fan dir los enganadors». E lo sanct 

hom li dix: «Per què nomenes engana[CCXLIIa]dors aquells qui ensenyen la vida 70 

perdurable?». Per què na22 Nadala ho tornà a dir als sancts,23 dient que lo seu marit era 

tan mal adobat que les entramenes li parien. Aprés, sanct24 Adrià fonch portat ab los 

altres al carçre.  

Era sanct25 Adrià hom26 molt delicat e bell en edat de XXVIII anys e, axí com sancta 

Nadala lo véu jaure al carçre, ella li mes les mans davall lo cap dient: «O, senyor meu, 75 
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beneÿt es tu per ço com es digne en lo nombre dels sancts ésser. E benaventurat és lo 

meu lum per ço com tu sofferràs passió per aquell qui sofferí passió per tu, per què, 

senyor meu, no hajes temor per ço que veges la sua glòria». A l’emperador digueren 

que moltes dones servien als sancts27 e manà que no les hi lexassen entrar. E, açò sabent 

sancta Nadala, levà’s los cabells e vestí’s com a home per ço que pogués servir los 80 

sancts e les altres feren axí mateix per exemple de na28 Nadala. E dix al seu marit que, 

com seria en glòria, que pregàs Déu per ella que Déu la guardàs de defallir e que, prest, 

la fes exir d’aquest món. 

L’emperador, oint que les dones fahien açò, féu aportar una enclusa e, sobre 

aquella enclusa, que fes trencar les cames als sancts29 e que, axí, morissen. E, com 85 

sancta Nadala hagués paor que son marit se spantàs per la pena que ves sofferir als 

sancts, pregà los ministres que martyrizassen primer son marit, per què li levaren los 

peus e li trencaren les cames. E, aprés, ella li féu tallar les mans per ço que fos semblant 

als altres sancts, qui molts turments havien passats en glòria del martyri. E, axí, sanct 

Adrià tramés l’espirit a Déu e tots los altres sancts per aquell mateix martyri. E 90 

l’emperador manà que·ls cremassen, mas na30 Nadala prengué la mà de son [CCXLIIb] 

marit e amagà-la en lo seu si secretament. E, axí com foren lançats en lo foch, sancta31 

Nadala s’i volgué lançar, mas soptosament vench pluja que apagà lo foch, per què los 

sancts no cremaren, abans los cossos foren portats per los chrestians a Costantinoble e 

que stiguessen aquí fins que pau fos retuda a la Sglésia. Sofferiren martyri en l’any de 95 

nostre Senyor CCLXXX. 

E sancta Nadala, romanent en sa casa, tengué la mà de son marit honradament al 

cap del lit en consolació de tota la sua vida. Aprés, un noble cavaller, veent sancta 

Nadala tan bella e tant richa e noble, de voluntat de l’emperador, tramés-li dones 

honestes, que fes ab ell matrimoni. E ella respòs: «E, qui·m darà tant noble marit com 100 

yo tinch? Per cert yo no vull marit, emperò dau-me tres dies de spay per tal que yo·m 

puga preparar». E açò dehia ella perquè, aprés, pogués fugir. E, axí com ella pregava 

Déu que la guardàs de fallir, ella s’adormí e apparegué-li un dels màrtyrs, qui la 

confortà molt e li dix que se n’anàs al loch on eren los ossos dels màrtyrs. E, com fonch 

despertada, pres la mà de son marit e, ab molts chrestians, ella pujà en una nau. E, com 105 

lo cavaller ho oí dir, ell la seguí ab molts cavallers per la mar, mas ells, per contrari de 

mal temps, no la trobaren, ans periren alguna partida dells cavallers. 

En hora de mijanit, lo dimoni en forma de mariner apparech en la nau a sancta 

Nadala e demanà en aquells qui ab ella eren d’on venien ne on anaven. E ells 

respongueren que venien de Nichomèdia32 e anaven a Constantinoble. E lo diable los 110 

dix: «Vosaltres errau: anau a la part esquerra per ço que més dret navegueu». E açò los 

dehia perquè los fes perir en lo golf. E, axí com se volien moure, [CCXLIIc] sanct Adrià 

los apparech dient que no·s moguessen, que bona via tenien, car aquell qui·ls 

consellava era dimoni:33 «Per què seguiu-me e mostrar-vos-he la via». E, com sancta34 

Nadala véu lo seu marit, ella fonch molt alegra. E foren al jorn a Constantinoble. 115 
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E, com sancta Nadala fonch entrada en la casa on eren los sancts, ella posà la mà 

ab los sancts35 e, aprés, ella se adormí. E sanct Adrià li apparegué e, com l’agué 

saludada, ell li manà que se n’anàs ab ell en la perdurable pau. E, com fonch 

despertada e hagué comptada la visió a aquells qui eren venguts ab ella e·ls hagué 

comanats a Déu, ella tramés a Déu l’espirit. E los faels prengueren lo seu cors e 120 

soterraren-lo molt honradament al costat dels màrtyrs. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 féu-se: veu se I1 (ante regem adducti sunt LA 128, 3) 

3 dix-los: dis los I2 

4 sanct: sant I2 
5 vostre: nostre I1 (deum uestrum LA 918, 8) 
6 sancts: sants I2 
7 apparellat: parlat I1 (que preparauit deus LA 128, 10) 
8 dels: dela I1 

9 que·m: qum I1 

10 no u: non I1 I2 

11 no u: non I1 

12 sancts: sants I2 
13 sanct: sant I2 
14 sanct: sant I2 
15 na: om. I2 
16 pochs: poc I2 
17 sanct: sant I2 
18 na: om. I2 
19 carçre: calçre I2 
20 sancts: sancs I1 sants I2 

21 sanct: sant I2 
22 na: om. I2 
23 sancts: sants I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 hom: home I2 
27 sancts: sants I2 
28 na: om. I2 
29 sancts: om. I2 
30 na: om. I2 
31 sancta: santa I2 
32 Nichomèdia: nichodemia I1 

33 sanct Adrià los apparech dient que no·s moguessen, que bona via tenien, car aquell qui·ls consellava era dimoni: 

om. I2  
34 sancta: santa I2 

35 sancts: sants I2 
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[CXXXIII] LA VIDA DE SANCT GORGONI  

E SANT DOROTHEUa 

orgoni e en Dorotheu foren molt honrats en lo palau d’en Dioclecià,b en la ciutat 

de Nichomèdia. E, aprés, ells renunciaren a la cavalleria per ço que millor 

servissen al [CCXLIId] rey celestial e, quant en Dioclecià ho sabé, ell ne fonch molt irat 5 

per ço com perdia tants nobles cavallers. E, com per sos prechs ell no·ls pogués fer 

reconciliar, ell los féu turmentar greument ab arpes de ferre e, aprés, los fahia fregar les 

naffres ab sal e ab vinagre. E, com ells açò sofferissen alegrament, féu-los metre en unes 

graelles de foch, en lo qual foch ells staven alegrament sens mal axí com si jaguessen en 

un lit de flors. Aprés, los féu penjar en lo turment, puys los féu metre en terra e, axí, 10 

reteren l’espirit a Déu e los chrestians los soterraren honradament. Sofferiren martyri 

en l’any de nostre Senyor CCLXXX.  

Aprés molts anys, lo cors de sanct Gorgoni fonch portat en Roma en l’any de 

nostre Senyor VII cents LXIII e lo bisbe de Metens,c nét d’en Pipí rey,d lo se’n portà en 

Gàl·lia e·l posà honradament en lo monestir de Tors.e 15 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 9 de setembre. Sant Gorgoni i sant Doroteu 

(segle III) es representen vestits noblement i amb l’espasa com a atribut del seu martiri. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
c Metz, població de Lorena, França. 
d «nepos Pipini» (LA 129, 8). 
e «Gorziensi monasterio» (LA 129, 8). Sembla un error en el qual s’ha confós la G amb la T. Gorze és una 

població de Lorena, prop de Metz. 

G 
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[CXXXIV] LA VIDA DE SANCT PROMPT E SANCT JACINTa 

rompt e Jacint foren donzells e companyons en studi de philosophia, e ab na 

Eugènia, filla d’en Phelip, hom molt noble e senador de Roma. Lo qual Phelip 

fonch pretor d’Alexandria e portà la sua muller na Clàudia ab si e los seus fills, Aviteu1 

e en Sergi e sa filla Eugènia, la qual Eugènia sabia més que tots en les liberals arts e era 5 

molt perfeta en letres. E sanct Prompt e sanct Jacint havien ab ella molt studiat, entant 

que eren perfets en totes sciències. E, quant sancta Eugènia fonch de edat de XV anys, 

demanà-la per muller Aquilí, fill de n’Aquilí cònsol, e ella dient: «E marit dech yo 

elegir de bons costums no per linatge». A ella, donchs, pervengué la doctri[CCXLIIIaa]na 

de sanct Pau, per què començà a ésser chrestiana.  10 

E, un dia que passà prop de una sglésia de chrestians, ella oí cantar e dir: «Tots 

los déus de les gents són diables, mas lo Senyor ha fets los cels». E, lavors, ella dix als 

seus companyons, a Prompt e a Jacint, qui eren ab ella: «Açò que aquests dien havem 

nosaltres ja passat per los silogismes dels philòsophs, emperò tots los arguments de 

Aristòtil e les idees de Plató e de Sòcrates, los amonestaments e qualsevulla cosa que 15 

cant lo poeta e lo orador diga e lo philòsoph penç per aquesta sentència que nosaltres 

oïm són enclosos. Ara sabem nosaltres, frares, la via de veritat, per què seguiam 

Jesucrist».  

E a ells plagué molt lo consell, per què ella se vestí axí com a home e anaren-se’n 

al monestir de sanct Elén, lo qual no lexava entrar dins lo monestir neguna dona. E, axí 20 

com ell disputava una vegada ab heretges, com no·ls pogués sobrar per ses disputes, ell 

féu un gran foch dient que aquell qui no cremaria en lo foch que la sua fe fos provada, 

per què, primerament, hi entrà sanct [CCXLIIIab] Elén e sens mal se n’isqué. E, com 

l’eretge no y volgués entrar, per tots los altres fonch lançat dins lo foch mal son grat e 

cremà. E, com sancta Eugènia fos a ell venguda, ella li dix que era home e ell li dix: 25 

«Dretament es tu appellada baró com sies dona e fasses tots fets baronívolment». E 

aquí ella pres hàbit de monge ab sanct Prompt e ab sanct Jacint e féu-la appellar frare 

Eugeni. 

Lo pare e la mare la feren cercar, mas no la pogueren trobar, e demanaren-ne a 

encantadors, los quals digueren que·ls déus la se n’havien portada e posada entre les 30 

steles. E, per ço, lo pare, tantost, féu fer una ymage de una ýdola e féu-la a tots adorar. 

Sancta Eugènia stigué en la temor de Déu ab sos companyons. Era en aquell 

temps una dona molt riqua per nom na Melància en Alexandria e era molt congoxada 

per febre quartana e, quant sancta Eugènia la hagué untada ab oli en lo nom de 

Jesuchrist, ella fonch guarida, per què li tramés grans dons e ella no·ls volgué pendre. 35 

E, aprés, na Melància, pensant que sancta Eugènia fos home e li semblàs bell jove, féu-

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 11 de setembre; santa Eugènia, el 25 de 

desembre a Occident). Santa Eugènia es representa amb els atributs del seu martiri, les flames o l’espasa; 

sant Prot i sant Jacint, amb les palmes del martiri. 

P 
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se’n anamorada, per què pensà com poria ésser ab ell e pensà’s que·s fes malalta, aprés 

envià-li missatge. E, com sancta Eugènia li fonch davant, aquella li dix que era molt 

enamorada d’ell e pregà’l que jagués ab ella. E, soptosament, ella abraçà sant Eugeni e·l 

besà e l’amonestà que fessen lo peccat, lo qual frare Eugeni, irat, li dix: «Dretament es 40 

tu appellada Melància e sàpies que lo teu nom vol tant dir com ‘plena de negror e de 

tració’a e es tu dita negra filla de tenebres, amiga de diable, duch de brutedat, 

nodriment de luxúria, sordesa de anxietat e filla de mort perdurable». E, quant la dona 

lo oí axí parlar, tengués per [CCXLIIIac] decebuda e hagué paor que no fos sentit, per 

què cridà que lo frare Eugeni la volia forçar.  45 

E anà a Phelip pretor clamant-se e dient: «Un jove chrestià malvat entrà a mi per 

metge e volie’m forçar e, si no per una serventa que era ab mi en lo lit qui m’ajudà, en 

altra manera ell haguera fet2 a ses voluntats». E, com hagué açò dit lo pretor, molt irat, 

tramés per sancta Eugènia e per tots los altres monges, que·ls li aportassen ligats, e 

ordenà un dia que·ls dassen a devorar a bèsties. E, com foren davant ell, dix a sancta 50 

Eugènia: «Digues, home malvat, ¿e ha t’ensenyat lo teu Christ que fasses obres de 

corrupció e que forçes les dones?». Lavors, sancta Eugènia, ab lo cap inclinat en terra 

per ço que no la conegués, li dix: «Nostre Senyor ensenya castedat e tota sinceritat e a 

aquells promet donar vida perdurable.3 E nosaltres te podem mostrar que Melància4 

diu falsia, mas millor és que nosaltres soffiram treball e que ella sia vençedora contra 55 

nosaltres. Per què fes venir la serventa que ella dóna per testimoni e veges que·t dirà». 

E lo pretor féu-la venir e féu testimoni com Eugènia volia forçar la dona. E, com tots de 

la sua casa axí mateix fessen aytal testimoni contra ella, lavors sancta Eugènia dix: 

«Temps de callar és passat e temps de parlar és vengut. No vull que mala dona pos 

crim sobre los servidors de Déu ne que·s dó glòria de la sua falsia. E, per ço que veritat 60 

sia sobre falsia e saviesa sobre malesa, yo mostraré veritat, no per vanaglòria, mas per 

glòria de Déu». E, tantost, ella s’esquexa l’àbit tot davant per ço que lo pretor ves que 

era dona e dix al pretor: «Tu est mon pare e na Clàudia és ma mare e aqueixs dos qui 

seen ab tu, Aviteu e en Sergi, germans [CCXLIIIad] e yo, Eugènia, só filla tua e aquests 

dos, en Prompt e en Jacint, qui han ab mi stat». E, com lo pare l’agué coneguda, ell la 65 

anà a besar e abraçar ensemps ab la mare plorant de goig que n’hagué, per què ell la 

féu vestir de vestiments d’or. E, aprés, caygué foch del cel qui cremà na Melància ab 

totes les sues coses. E, axí, sancta Eugènia convertí son pare e sa mare e sos germans ab 

tota la sua companyia a la fe de Jesuchrist e, per ço, son pare fonch deposat de l’offici e 

feren-lo bisbe dels chrestians. E, stant en oració, ell fonch mort per los enemichs de 70 

Jesuchrist. Aprés, na Clàudia, ab sos fills e ab sancta Eugènia, se’n tornà a Roma e aquí 

ells convertiren molts hòmens a la fe de Jesuchrist.  

E, com l’emperador ho sabé, féu-los metre en lo carçre e, en l’endemà, féu lançar 

en la mar sancta Eugènia ab una pedra al coll, mas ella, trencada la pedra, anà sobre la 

mar sens tot mal. Aprés, la féu metre en un forn calent, del qual exí sens tot mal. E, 75 

                                                 
a De melas en grec, ‘negre’. 
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puys, la féu metre en un carçre molt scur, mas ella fonch aquí il·luminada per molt 

gran resplandor. E, com ella stigués aquí per X dies sens menjar, lo salvador nostre li 

apparegué, qui li portà molt bell pa, e dix-li: «Pren menjar de la mia mà. Yo só lo 

salvador teu, lo qual tu has amat ab tota la tua pensa. E sàpies que en aytal dia com yo 

nasquí te rebré». Per què ella fonch scapsada en lo dia de Nadal. E, aprés la sua mort, 80 

apparegué a la mare e dix que lo diumenge primer vinent la seguiria e, axí, lo 

diumenge stant sancta Clàudia en oració, tramés l’espirit a Déu. 

Aprés, sanct Prompt e sanct Jacint foren portats al temple per adorar a la ýdola e, 

com hagueren feta feta oració, la ýdola caygué tota trencada. E, com no volguessen 

sacrificar, l’emperador los féu [CCXLIIIIa] scapsar, per què foren coronats per martyri. 85 

                                                 
1 Aviteu: aviten I1 

2 fet: fer I1 

3 perdurable: perdutable I1 

4 Melància: malencia I1 
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[CXXXV] DE L’EXALÇAMENT DE LA SANCTA1 CREUa 

Lo Exalçament de la Sancta Creu és dit per ço com en aquell dia la fe e la sancta creu 

fonch2 exalçada.  

És de notar que, abans de la passió de Jesuchrist, lo fust de la creu fonch de gran viltat, 

car aytals creus eren fetes de vils fusts. E no fahia fruyt, car, jatsia que en Monticalvari 5 

la plantassen, no fahia fruyt; e era de vilania per ço com era turment de ladres; e era de 

scuredat per ço com era tenebrosa e sens tota bellesa; e era instrument de morts per ço 

com aquí eren liurats hòmens a mort; e era de pudor per ço com en mig dels cossos 

morts era plantada. Aprés la passió de Jesuchrist, fonch en moltes maneres exalçada 

per ço com la gran viltat és tornada en preciositat, per què dix sanct3 Andreu: «Déus te 10 

sal creu preciosa», etc. E ço que era sens tot fruyt fonch molt fructuós, per què és dit en 

lo libre dels [CCXLIIIIb] dels cants: «Pujaré en la palma e pendre dels fruyts de aquella»;b 

e de la vilania pujà en gran noblesa per ço com la creu, que era turment de ladres, 

passà e és feta en los fronts dels emperadors; e scuredat passà en claredat, e diu 

Crisòstomus que la creu e les naffres seran més resplandents al jorn del juý que·l raig 15 

del sol; e mort és passada en perdurable vida, per què és cantat que d’aquí on mort 

naxia que·n nasqués vida;c e pudor és passada en suavitat de bona odor. 

LO CELEBRAMENT DE LA SANCTA4 CREU 

o Celebrament de la Sancta Creu és celebrat solennament per la Sglésia per ço com 

en ella fonch5 molt exalçada la nostra fe.  20 

En l’any de nostre Senyor VI cents e XV, Déu volent, lo poble seu fonch molt 

treballat per los pagans perquè lo rey de Persa, Cosdroe,d subjugà tots los regnes e les 

terres al seu emperi. E vench en Hierusalem e volgué muntar al sepulcre de Déu, mas 

spantat se’n tornà, emperò ell se’n portà una part de la sancta creu que havia aquí 

jaquida sancta Helena. E, com ell volgués ésser colt com a Déu, ell féu una torra 25 

d’argent e d’or ab pedres precioses e aquí ell mes les ymages del sol e de la luna e de 

les steles. E, per amagats artificis que havia fets, fahia ploure de un cel aygua e féu una 

balma davall terra on staven cavalls qui tiraven carretes e anaven entorn de la torra, 

quasi que la volgussen portar, e que aquell brogit los fos quasi tro. E, aprés, Cosdroe 

liurà lo regne a son fill e, en aquella torra, él volgué star. E posà’s prop la creu de nostre 30 

Senyor e ma[CCXLIIIIc]nà a tots los seus que l’appellassen déu. E, segons que·s lig en lo 

                                                 
a Data de celebració: 14 de setembre. Tenim notícies del culte a la creu a Jerusalem ja en el segle IV, època 
en què també en trobem les primeres representacions mortuòries (la primera crucifixió, en canvi, és del 430 
i es trobava a l’església de santa Sabina de Roma), encara que no fou fins al segle VII que l’Església romana 
instituí una festivitat de l’Exaltació de la Creu, sota el pontificat d’Honori I (625-638). En el segle següent, 
la festa es difon pel regne franc i d’ací, arreu d’Europa.  
b Ct 7, 9. 
c Cant litúrgic de la missa de la Creu dels divendres. 
d Cosroes II, rei de Pèrsia del 590 al 628. Conquistà Jerusalem en el 614. 

L 
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libre Mitral dels officis, aquell rey Cosdroe, stant en la sua cadira com a Pare, ell posà lo 

fust de la sancta creu en la dreta part en loch del Fill e un gall en la sinistra part en loch 

del Sanct6 Spirit e ell manà que fos appelat Pare. 

Lavors, Eracli emperadora ajustà molt gran gent per combatre ab lo fill de 35 

Cosdroe prop lo flum de Danubi. E açò plagué molt a cascú dels prínceps: que·s 

combatessen sobre lo pont sols e aquell qui vençria que fos senyor de tot lo món sens 

damnatge de altra companyia. E fonch cridat per lo bosch que, si negú ajudava a son 

senyor, que li trencassen los braços e les cames e seria lançat en lo flum. Aprés, Eracli 

se comanà a Déu e hagué gran devoció en la creu. E, axí com los reys se combatien,7 40 

nostre Senyor donà la victòria a Eracli e subjugà tota la terra de l’altre rey a la sua 

senyoria, entant que tot lo poble de Cosdroe se donà a la fe chrestiana8 e rebé lo sanct 

baptisme. 

E en9 Cosdroe no sabia l’eximent de la batalla e, com ell fos per les sues gents 

desamat, negú no lo y volia dir. Mas Eracli se n’anà a ell e trobà’l seent en la cadira de 45 

l’or e dix-li: «Per tal com tu has honrat lo fust de la sancta creu, si vols rebre lo 

baptisme, yo·t lexaré viure e star e posseir lo regne; e, si no u fas, yo·t levaré lo cap ab 

lo coltell». E, com ell no·l volgués obeir, Eracli tragué lo coltell e levà-li lo cap e féu-lo 

soterrar com a rey. E un fill qui stava ab ell féu batejar e, com lo tragué de les fonts, 

donà-li lo regne. E, aprés, Eracli destroí la torra e portà-sse’n l’argent per lo seu exèrcit 50 

e donà l’or e les pedres precioses per reparar les sglésies que l’altre rey havia 

destroïdes e portà la san[CCXLIIIId]cta creu en Hierusalem. 

E, axí com ell avallava de Montolivet e volgué entrar per lo portal on nostre 

Senyor entrà com degué pendre passió, soptosament les pedres del portal caygueren e 

s’ajustaren com a paret, que no pogueren entrar. E, axí com tots staven maravellats, 55 

l’àngel de Déu los apparegué sobre lo portal ab lo senyal de la creu, que tenia a la man 

dreta, dient: «Com lo rey del cel entrà per aquesta porta per pendre passió, no entrà 

com a rey, mas axí com a hom humil, per què ell jaquia a les sues companyies exemple 

de humilitat». E, aquestes paraules dites, l’àngel se n’anà. Lavors, l’emperador plorà 

molt, es descalçà, es despullà la roba fins a la camisa e, ab la creu de Déu, él anà 60 

humilment al portal, per què les pedres se’n tornaren en lur loch, axí que tots entraren. 

E, lavors, la honor que havia perduda la sancta10 creu despuys que fonch en la torra 

d’en11 Cosdroe recobrà aquí, axí que totes les gents ne foren maravellosament 

contentes, per què lo rey adorà aquí e dix: «O, creu, més resplandent que totes les steles 

del món, honradora per tots los hòmens e molt amadora e sancta12 a tots! Tu, que sola 65 

fuist digna de portar lo preu del món ‒o, fust dolç!, o, dolços claus!, o, dolça spasa!, o, 

dolça asta portant dolçes càrregues!‒, salva la present companyia que és ajustada huy a 

les tues laors e és assignada a la tua senyoria». E, axí, la sancta creu fonch restituïda en 

son loch e los antichs miracles foren renovellats, car aquí foren quatre paralítichs curats 

                                                 
a Heracli I, emperador de bizantí del 610 al 641. 
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e X lebrosos mundats e XV cechs il·luminats e los dimonis encalçats e molts hòmens 70 

foren desliurats de diverses malalties e un hom hi fonch resuscitat. E, aprés, [CCXLVa] 

l’emperador, com hagué les sglésies redificades e bé enriquides, ell se’n tornà a la sua 

terra. 

A Costantinoble, entrà un jueu en la sglésia de Sancta Sophia e mirà aquí una 

image de Jesuchrist. E, com ell se ves aquí tot sol, ell tragué lo coltell e ferí la ymage en 75 

la gola e, encontinent, ne isqué sanch que s’escampà sobre lo jueu e sobre la cara. E lo 

jueu se rentà la cara e lo cap, per què ell, spantat, prengué la ymage de Jesuchrist e 

lançà-la en un pou e, aprés, fugí. E un chrestià encontrà’l, qui li dix: «On vas tu, jueu? 

Algun home has tu mort». E lo jueu li dix: «No dius ver». E lo chrestià li dix: 

«Verament tu has fet homey e, per ço, es tu banyat de sanch». E, tantost, lo jueu:13 80 

«Verament lo Déu dels chrestians és gran e la sua fe és provada per totes coses. Sàpies 

que yo no he ferit home, mas he ferida la ymage de Jesuchrist en la gola, e, encontinent, 

ne isqué sanch e tot ne14 só banyat; e, aprés, lançí la ymage en un pou». Aprés, lo jueu 

mostrà a l’home lo pou e tragueren la ymage, en la qual se mostrava la naffra, e parrà 

per totstemps. E lo jueu, com véu aquest miracle, convertí’s a Jesuchrist e féu-se 85 

chrestià. 

En Síria, en la ciutat de Bariach,a un chrestià tenia un alberch a loguer e aquí ell 

posà la ymage de Jesuchrist prop lo seu lit e aquí ell fahia sa oració contínuament. 

Aprés un any, ell jaquí aquell alberch e mudà’s en un altre e, per oblit, ell jaquí la 

ymage de Jesuchrist. E un jueu logà aquella casa e, a pochs dies, ell convidà altres jueus 90 

que menjassen ab ell e, mentre que menjaven, la un d’aquells guardà en una finestra e 

véu la ymage de Jesuchrist. E dix en aquell qui·ls havia convidats per què tenia aquella 

image e, com lo jueu qui tenia la casa lo[CCXLVb]gada no l’agués vista, ab sacraments, 

axí com podia, affermava que ell no la havia vista. E, aprés, aquell féu semblant que no 

fos res e, ab los altres convidats qui ab ell eren, anaren-se’n al príncep dels jueus e 95 

accusaren lo jueu d’aquella cosa. E lo príncep pres-lo e féu açotar fortment e calcigaren 

la ymage ab los peus e·n donaren colps en terra, axí que renovellaren la passió e los 

vituperis de Jesuchrist. E, axí com li trencaren lo costat, sanch e aygua n’exí que 

n’ompliren15 una bacina que li stava dejús, per què los jueus spantats portaren la sanch 

a les16 lurs sinagogues e tots los malalts qui·n tocaven o se n’untaven d’aquella sanch17 100 

eren guarits. E, lavors, los jueus comptaren aquest fet al bisbe de la terra e batejaren-se 

gran multitut de jueus per aquest miracle. E lo bisbe pres la sanch e mes-la en ampolles 

de vidre e de cristal e demanà qui havia feta tal ymage, per què un chrestià li dix que 

en Nicodemi l’avia feta en son alberch e, quant se morí, ell la jaquí a Gamaliel e en18 

Gamaliel la jaquí a Zacheo e en19 Zacheo, a Jacob e en20 Jacob, a Simon: «E fonch axí 105 

tenguda en Hierusalem fins que la ciutat fonch destroïda e de aquí fonch portada en lo 

regne de Agrippa e de aquí fonch portada per los jueus parents meus en la mia terra e, 

per dret de heretat, fonch a mi jaquida». E açò fonch fet en l’any de nostre Senyor DCCL. 
                                                 
a Beirut, Líban 
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Lavors, los jueus consegraren totes les synagogues en sglésies e, lavors, entrà de 

costuma que les sglésies fossen consegrades, car abans tan solament los altars 110 

consegraven. E, per aquest miracle, fonch ordenat en la Sglésia21 que en lo V22 dia en les 

kalendes de setembrea fa hom memòria de la passió de Jesuchrist, per [CXLVc] què, a 

Roma, fonch consegrada una sglésia a honor de Sanct Salvador e aquí és reservada una 

ampolla ab la sanch de Jesuchrist e·n fan gran festa. 

La virtut de la creu és molt aprovada per los infaels en moltes maneres. Segons 115 

que diu sanct23 Gregori en lo libre qui és appellat24 Dialogorum, n’Andreu,25 bisbe de la 

ciutat de Fundana,b jaquí star ab ell una monja, per què lo diable la li féu amar pensant 

e stant en lo lit. E, aprés, un dia vench un jueu a Roma a hora que ja era vespre e no 

trobà ab què pogués albergar e mes-se en lo temple de n’Apol·lina. E, com ell temés de 

star en aquell loch peccador, jatsia que ell no hagués la fe de la creu, emperò ell se 120 

senyà ab lo senyal de la creu. E, com ell se despertà envers mijanit, ell véu gran 

companyia de mals spirits qui anaven per ajuda de un príncep, segons que li era 

vejares, e aquell qui era majoral sehia en mig d’ells e demanava a cascú dels diables 

què havien fet. Aquesta manera de disputació trespassà sanct Gregori per brevitat, mas 

per un semblant que·s lig en les Vides dels sancts26 pares ho podem entendre.  125 

On, com un hom entràs en lo temple de les ýdoles, ell véu Sathanàs27 seure ab 

tota la sua cavalleria.28 E vench-li29 un dimoni qui l’adorà e dix-li: «E, d’on véns?».30 E lo 

diable31 li respòs: «Yo vinch de tal província e he mesclades moltes batalles e grans 

torbacions e he feta fer molta sanch e vench-ho a denunciar a tu». E Sathanàs li dix: «En 

quans32 dies has fet tu axò?».33 E lo diable li dix: «Dins XXX dies». E Sathanàs li dix que 130 

massa hi havia stat,34 per què el féu batre als altres greument. Aprés, li vench un altre 

qui li dix: «Yo vinch de la mar e he fetes grans tempestats on són perides moltes naus35 

[CCXLVd] e moltes gents». E Sathanàs li dix: «En quants dies has fet fer axò?».36 E lo 

diable li dix: «En XX dies». E Sathanàs lo féu batre com en37 tant poch mal havia stat 

tant38 gran temps. Aprés, vench un altre e adorà’l dient: «Yo vinch de tal ciutat e he 135 

mogudes grans bregues e y he feta scampar molta sanch en unes noces e y he fet matar 

l’esposat». E Sathanàs li dix: «E quant hi has stat?». E lo diable li dix: «X39 dies». E 

aquell li dix: «E no has més obrat en tants dies?». E ell lo féu batre per ço com en tant de 

temps havia fet fer tant poch mal. Aprés aquest, ne vench un altre qui li dix que venia 

de un hermitatge e que havia fet peccar a penes un monge per peccat de carn. E 140 

Sathanàs li dix: «E quant hi has trigat?». E lo dimoni li dix: «XL anys». E, lavors, 

Sathanàs se levà e40 besà e li posà la corona sua41 en lo seu cap e·l féu seure prop si 

dient: «Gran cosa has tu feta e més has treballat que tots los altres». Tal manera de 

disputació pogué ésser aquella que sanct42 Gregori comptà breument.  

                                                 
a «V kal. Decembris» (LA 131, 87). Possiblement es tracte d’un error provocat per una confusió amb la data 
de la festivitat a la qual està dedicat el capítol. 
b Fondi, població del Laci, Itàlia. 
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Com, donchs, tots los spirits haguessen dit ço que havien fet, aprés se levà un 145 

diable qui dix que havia fet enamorar n’Andreu43 bisbe de una monja e que havia trigat 

de les vespres fins lavors. E Sathanàs pregà’l que fes complir lo peccat per ço que 

portàs la corona de tots. Aprés, veren lo jueu qui stava en lo temple, dient: «Qui és 

aquell qui ací gosa star?». E, com lo jueu fortment alenàs e los spirits li fossen tramesos, 

trobaren-lo que s’era senyat, foren tots spantats e dix la un d’ells: «Com ell sia senyat, 150 

ell és buyt de tot bé».a E en açò tots desparegueren. E, aprés,44 lo jueu anà-sse’n al bisbe 

e comptà-li tot ço que havia vist ne oït aquella nit e lo bisbe féu penitència, stant en 

bones obres, e batejà [CCXLVIa] lo jueu. 

Recompta sanct45 Gregori en lo libre qui és appellat Dialogorum que una monja 

entrà en un ort e mirà una letuga e pres-li desig de menjar-la. E, sens que no la senyà, 155 

ella hi mordé ab les dents e fonch presa per lo diable e caygué. E, com sanct46 Equinci 

vengués a ella, lo diable cridà dient: «E, yo què t’é fet? Yo ací sehia sobre la letuga e 

vengué la monja e menjà’m». Aprés, lo sanct baró, per virtut de Déu, la desliurà. 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 fonch: fonc I2 
3 sanct: sant I2 
4 SANCTA: santa I2 
5 fonch: fonc I2 
6 Sanct: sant I2 

7 combatien: combatiren I2 
8 fe chrestiana: chrestiana I1 (populus Cosdroe fidei christiane se subdidit LA 131, 25) 
9 en: om. I2 

10 sancta: santa I2 
11 d’en: de I2 
12 sancta: santa I2 
13 lo jueu: dix I2 
14 ne: no I1 

15 que n’ompliren: quem ompliren I1 

16 les: om. I2 
17 d’aquella sanch: om. I2 
18 en: om. I2 
19 en: om. I2 
20 en: om. I2 
21 Sglésia: sancta sglesia I2 
22 V: sinque I2 
23 sanct: sant I2 

24 appellat: dit I2 
25 n’Andreu: andreu I2 
26 sancts: sants I2 
27 Sathanàs: lo princep de tenebres enemic de natura humana sathanas I2 
28 cavalleria: infernal caualleria I2 
29 vench-li: venc I2 
30 dix-li: «E, d’on véns?»: demana li sathanas de on venia I2 

31 lo diable: aquell dimoni I2 
32 quans: quants I2 

                                                 
a Traducció deficient: «Ve ue, uas uacuum et signatum!» (LA 131, 131); és a dir: ‘Ah! Ací hi ha un got buit i 
segellat’. 
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33 axò: aço I2 
34 que massa hi havia stat: quey hauia massa stat I2 
35 són perides moltes naus: moltes naus son perides I2 
36 axò: aço I2 
37 en: om. I2 
38 stat tant: stant tant I1 fet en tan I2 

39 X: deu I2 
40 e: el I2 
41 corona sua: sua corona I2 
42 sanct: sant I2 
43 n’Andreu: Andreu I2 
44 aprés: om. I2 

45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 



 769

[CXXXVI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT CORNELI E DE SANCT1 CEBRIÀa 

Corneli vol dir ‘entenent circumcisió’, car ell entés e, entenent, servà la sua circumcisió 

de les superfluïtats de les coses degudes e necessàries; o Corneli és dit de corn e de leos, 

que és ‘poble’, ço és, que ell sia quasi ‘corn en fortalesa de poble’. Cebrià és dit de 

ciprus, que és ‘mixtura’, e de ana, que vol dir ‘desús’, o és dit de cipreus, que és ‘heretat’, 5 

per ço que ell hagué sobirana mixtura de gràcia e de virtut e la heretat dels celestials 

goigs.2 

LA VIDA DE SANCT CORNELI E DE SANCT CEBRIÀ 

orneli fonch papa e successor de sant Fabiàb e fonch3 exellat ab los seus capellans 

per en4 Deci emperadorc e aquí ell rebé letres de confortament de sanct Cebrià, 10 

qui era bisbe de Cartanya.d Aprés, ell fonch portat de l’exili davant l’emperador e, com 

ell stigués molt ferm en la fe, l’emperador lo féu batre ab correges emplomades e féu-lo 

anar al temple d’en5 Març, que6 sacrificàs o que li levassen lo cap. E, mentre que y 

anaven, un caval[CCXLVIb]ler lo pregà7 que·s giràs a la sua casa, a sa muller, que havia 

jagut V8 anys paralítyca.9 E anaren a la casa e guarí la muller del cavaller, lo qual ab XX10 15 

cavallers e ab sa11 muller e ab tot ço del seu12 se batejaren. E, com l’emperador sabés 

açò, féu-se venir lo cavaller ab los altres e, com no volguessen sacrificar, féu-los 

martyrizar ensemps ab sanct Corneli.  

Sanct13 Cebrià fonch bisbe de Cartanya e, en aquella mateixa ciutat, ell fonch 

presentat al cònsol. E, com ell no·s volgués partir de la sancta14 fe e fos exellat, <e> 20 

aprés a mort fonch condemnat per en15 Galeri cònsol, de què hagué gran goig sanct16 

Cebrià, e dehia: «Gràcies fas a Déu». E, com l’agueren portar al loch on lo devien 

degollar, ell manà als seus que donassen al qui·l degollava XXV florins e pres un drap 

ab què·s cobrí los ulls e, axí, ell rebé la corona de martyri. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 dels celestials goigs: de les celestials benauenturançes I2 

3 fonch: fonc I2 
4 en: om. I2 
5 d’en: de I2 

6 que: perque I2 
7 lo pregà: prega lo benauenturat sant corneli I2 
8 V: sinc I2 

                                                 
a FS no arreplega el capítol De sancto Iohanne Chrysostomo, incorporat en la segona redacció de LA. Data de 

celebració: 14 de setembre. Sant Corneli fou papa del 251 al 253 i hagué d’enfrontar-se a un cisma; sant 

Ciprià (martiritzat el 258) fou bisbe de Cartago i donà suport a sant Corneli. Sant Corneli es representa 

revestit de papa amb un corn a la mà i sant Ciprià, com a bisbe amb l’espasa i la palma com a atributs del 

martiri.  
b Fabià, papa del 236 al 250. 
c Deci, emperador romà del 249 al 251. 
d Cartago, població antiga propo de la Tunis actual. 

C 
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9 paralítyca: paralatyca I1 
10 XX: altres I2 
11 sa: la sua I2 
12 tot ço del seu: ses companyes I2 
13 Sanct: Sant I2 
14 sancta: santa I2 
15 en: om. I2 
16 sanct: sant I2 
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[CXXXVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 EUFÈMIAa 

Eufèmia és dita de eu, que és ‘bé’, e de femina, quasi ‘bona fembra’, ço és, profitable, 

honesta [CCXLVIc] e delitable, car per aquestes tres maneres és dit bé. Fonch ella 

profitable als altres per conversió e honesta a si per compassió de costumes e fonch 

delitable a Déu per celestial contemplació. O Eufèmia és dita quasi ‘eufonia’, que és 5 

‘suau de so’. E suau so se fa en tres maneres, ço és, per veu, axí com en cantar; o en 

sonar, axí com en cithara; o per buffar, axí com ab trompa. On sancta2 Eufèmia féu 

plasent so a Déu ab veu de prehicació, ab tocament per bona obra e ab buffament de 

devoció. 

LA VIDA DE SANCTA3 EUFÈMIA 10 

ufèmia fonch filla del senador de Roma e, quant ella véu los chrestians turmentar 

en poder d’en4 Dioclecià emperador,b ella se n’anà al jutge e, davant ell, ella 

confessà Jesuchrist per senyor e confortava per la sua fermetat los coratges dels sancts5 

hòmens. E, com lo jutge matàs los chrestians los uns davant los altres per ço que, per 

paor, sacrificassen a les ýdoles e com ell fahia6 scapsar los crestians davant sancta7 15 

Eufèmia, ella, con[CCXLVId]fortada, cridava que ella sofferia injúria per lo jutge, lo qual 

fonch molt alegre pensant que ella volgués8 sacrificar. E, com ell li demanàs quina 

injúria li fahia,9 ella li dix: «Com yo sia generosa e noble, com pots los altres turmentar 

abans de mi?». Per què el jutge li dix: «Yo·m cuydava que fosses convertida per la tua 

noblesa e que fesses a la mia voluntat». Per què la féu metre en un carçre. 20 

E, lo següent10 dia, ella se clamà a ell dient com li perdonava ne fahia11 contra les 

leys dels emperadors. Lavors, ella fonch12 ferida greument e mesa en lo carçre. E aquí 

lo jutge entrà ab ella e la volgué forçar e ella se defensà valentment, entant que li trencà 

la mà. E, aprés, ell tramés lo seu majoral, al qual promés grans dons si ell acabava que 

fes a la sua voluntat, mas aquell no pogué obrir lo carçre ne trencar ab destral, per què, 25 

pres per diables, a penes pogué scapar. E, puys, ella fonch d’aquí aportada e mesa en 

una roda que era plena de carbons cremants. E lo maestre13 dix als ministres: «Com yo 

sonaré lo ciulet,14 vosaltres menareu la roda e, lavors, lo foch s’encendrà». Mas, per 

voluntat de Déu, lo ferrament qui tenia la roda se trencà e s’exí15 de son loch e la roda 

girà’s e matà lo maestre16 e los altres ministres e sancta17 Eufèmia stigué dins sens tot 30 

mal. E los parents del maestre,18 plorant, meteren foch a la roda per ço que sancta19 

Eufèmia ja20 cremàs, mas la roda cremà e la sancta21 verge fonch solta per l’àngel de 

Déu e stigué en un loch alt. 

Aprés, Appel·lina22 dix al jutge: «Sàpies que la virtut dels chrestians no·s pot 

sobrar23 sinó per ferre, per què consell que la façes degollar». E lo jutge, stant en sa ira, 35 

                                                 
a Data de celebració: 16 de setembre. Santa Eufèmia (289-303) es representa vestida noblement i amb la 

palma de martiri, a vegades amb alguns dels seus instruments de tortura. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 

E 
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féu muntar un hom24 ab scales a ella que la devallàs e, axí com la volgué 

pen[CCXLVIIa]dre, ell tornà contret, que envides lo pogueren portar viu. Aprés, un altre 

hi pujà e, encontinent, fonch mudat d’altre parer e, com fonch prop d’ella, demanà-li 

perdó e, ab lo coltell tret, ell cridà al jutge que ell se mataria abans25 que no tocaria la26 

sancta verge. Aprés, vench davant lo jutge e manàa que fessen venir tots los alcavots e 40 

que la fes a ells scarnir fins que defallís per enuig. E, com la un entràs davant ella, ell 

véu moltes vèrgens resplandents que adoraven ab ella e, per los seus amonestaments, 

ell fonch fet chrestià. Aprés, lo pretor pres la verge per los cabells, mas, per tot açò, no·s 

mogué de son prepòsit. E, sens dar-li a menjar, ell la féu metre en lo carçre per ço que 

al VII27 dia la fes afflaquir axí com olives entre IIII grans pedres. E, dins los VII28 dies, 45 

l’àngel li donà a menjar e, com fonch posada entre les pedres, tantost, per la virtut de 

Déu, les pedres tornaren cendra.  

E lo pretor hagué gran vergonya com axí era vençut per la donzella, per què la 

manà lançar en un clot ab quatre bèsties salvatges que la devorassen, mas les bèsties, 

com a manses, se n’anaren a ella ab les coes ligades en què segués e, com açò véu lo 50 

jutge, ell se tengué per confús. E, com lo pretor quasi morís per tristor, vench lo botxí, 

qui volgué venjar la vergonya de son senyor, e ab un coltell ell martyrisà la sancta29 

verge de Déu, per què lo jutge lo vestí de seda e·l senyí ab una cinta d’or. E, com ell 

se’n fonch entrat en la casa, un leó lo devorà, axí que a penes ne trobaren senyal, 

exceptat alguns ossos ab la cinta de l’or tota trocejada. E lo jutge se menjà ell mateix e 55 

fonch30 trobat mort. E sancta Eufèmia fonch31 soterrada en Calcedònia molt 

honradament e, per los seus mèrits, tots los jueus [CCXLVIIb] e los gentils de Calcedònia 

se convertiren a Déu. 

Sanct Ambròs, en lo prefaci, diu axí: «O, verge, donzella batallera Eufèmia, que 

retenguist la mirra de virginitat e merexist ésser vestida de corona de passió! E, per les 60 

tues pregàries, lo teu enemich és vençut e lo mal adversari teu has32 sobrat e fuist 

desliurada de la fornal del foch e les dures pedres fist tornar cendra e les bèsties 

salvatges amansist e totes les penes has sobrades. E, en la fi, ab lo coltell, es stada 

trencada e es ajustada a la celestial companyia alegrament. Aquesta sancta33 verge loe a 

tu, Senyor, la tua Sglésia e prech per nosaltres peccadors e aport a tu los nostres vots 65 

bonament». 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 
2 sancta: santa I2 
3 SANCTA: santa I2 
4 d’en: de I2 
5 sancts: sants I2 
6 fahia: fehia I2 

7 sancta: santa I2 

8 volgués: volia I2 
9 fahia: fehia I2 

                                                 
a ‘Eufèmia vingué davant el jutge i aquest demanà’. 
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10 següent: segon I2 
11 fahia: fehia I2 
12 fonch: fonc I2 
13 maestre: mestre I2 
14 ciulet: tiuell I1 
15 e s’exí: es isque I2 
16 maestre: mestre I2 
17 sancta: santa I2 
18 maestre: mestre I2 
19 sancta: santa I2 
20 ja: om. I2 
21 sancta: santa I2 
22 Apel·lina: apolina I2 
23 no·s pot sobrar: no pot esser sobrada I2 
24 hom: home I2 
25 ell se mataria abans: abans se mataria que I2 
26 la: a la I2 
27 VII: sete I2 
28 VII: set I2 
29 santa: sancta I2 
30 fonch: fonc I2 
31 fonch: fonc I2 
32 lo mal adversari teu has: om. I2 
33 sancta: santa I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 774

                                                                                                                                               
 

 



 775

[CXXXVIII] LA VIDA DE SANCT LAMBERTa 

Lambert fonch home noble de linatge, mas més era noble per sanctedat1 de vida, e 

fonch ensenyat a letres en la sua infantesa. E, per la sua sanctedat, era amat per tots 

entant que, aprés la mort d’en Theodardo, maestre seu, fonch elegit per [CCXLVIIc] 

bisbe en la sglésia de Trecensi2b e era molt amat per en3 Childerich reyc davant tots los 5 

bisbes. Mas tant cresqué la malesa dels envejosos sens raó que·l deposaren4 de la sua 

honor e posaren en la sua sglésia en5 Feramundo. E sanct Lambert6 se n’entrà en un 

monestir e aquí ell stigué per VII anys bonament. 

E, axí com una nit ell stava en oració davant l’altar, per ignorància ell féu remor e, 

quant ho oí l’abat, dix: «Aquell qui ha feta la remor de continent vaja a la creu». E 10 

sanct7 Lambert, peus descalsos, se n’anà a la creu, en un gran stany gelat, e aquí ell 

stigué dins fins que los frares se foren levats a matines. E, com l’abat no·l ves ab los 

altres, oí dir que en la bassa era e, encontinent, lo féu venir e demanà-li perdó ab tots 

los monges. E sanct8 Lambert, no tan solament li perdonà, mas prehicà en lo covent 

molt bé del profit que·s seguia per9 haver paciència. 15 

Aprés VII anys, en Feramundo fonch lançat del bisbat e sanct10 Lambert hi tornà 

per manament del rey Pipí.d E, com ell resplandís per fets e per miracles, axí com 

d’abans fahia,11 dos malignes hòmens se levaren contra ell, per què los hòmens de 

sanct12 Lambert los mataren axí com merexien. E, en aquell temps, sanct Lambert reptà 

molt lo rey Pipí per una dona que tenia per fer peccat ab ella. Per què en Dotari, qui era 20 

parent dels morts, per ço com era de casa del rey, se n’anà ab gran companyia de gents 

a casa del bisbe e assetjà-la a la redor per matar lo bisbe e tots los seus. E un infant dix-

ho a sanct Lambert, qui stava13 en oració, e aquell, confiant en nostre Senyor Déu que 

ell los vençria, prengué la spasa e pensà’s que no u fahia14 bé e lançà la spasa pensant 

que millor li seria que, morint, los vençés que [CCXLVIId] si metia les sues mans en la 25 

sanch dels malvats. Lavors, lo sanct hom15 amonestà los seus que confessassen lurs 

peccats e que rebessen la mort pacientment.16 E, de continent, los enemichs vengueren 

a sanct Lambert e, stant en oració, ells lo mataren en l’any de nostre Senyor DCXX, per 

què alguns qui scaparen de la sua casa se’n portaren lo seu cors amagadament en la 

sua sglésia e soterraren-lo molt honradament.  30 

                                                 
1 sanctedat: santedat I2 

2 Trecensi: Crecensi I1 I2 (Traiectensis LA 135, 1) 
3 en: om. I2 
4 que·l deposaren: que deposaren sant lamebert I2 
5 en: om. I2 

                                                 
a Data de celebració: 17 de setembre. Sant Lambert (635-705) fou bisbe de Maastricht a partir del 669 o 670. 

Es representa com a bisbe amb un coltell o una fletxa, també pot aparéixer acompanyat d’un ós. 
b Maastricht, població del Limburg, Països Baixos. 
c Khilderic II, rei franc d’Austràsia del 663 al 675) i de Nèustria i Borgonya del 673 al 675. 
d Pipí d’Hérsital, majordom de palau d’Austràsia del 687 al 730. 
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6 sanct Lambert: sant lambert benauenturat I2 
7 sanct: lo glorios sant I2 

8 sanct: sant I2 
9 per: de I2 
10 sanct: lo benauenturat sant I2 
11 fahia: fehia I2 
12 sanct: sant I2 
13 stava: lauors staua I2 
14 fahia: fehia I2 
15 sanct hom: benauenturat sant lambert I2 
16 pacientment: pacientment per amor de jesu christ I2 
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[CXXXIX] LA VIDA DE SANCT1 EUSTACHIa 

ustachi havia nom abans Plaent e fonch maestre2 dels cavallers de Trayan, 

l’emperador,3b e stava contínuament en obres de misericòrdia, exceptat que 

adorava ýdoles. Havia una muller qui era semblant a ell en ses obres, de la qual hagué 

dos infants que4 féu nodrir delicadament a gran honor. E, per quant en obres de 5 

misericòrdia contínuament perseverava, meresqué ésser il·luminat a la vida de veritat. 

E,5 un jorn, ell anà6 a caçar e·ll7 trobà molts cervos en lo bosch, entre los quals n’i 

havia un ma[CCXLVIIIa]jor que·ls altres, lo qual se n’entrà en lo boscatge. E, axí com los 

cavallers seguien los altres cervos, ell seguí aquell cervo major, qui se’n pujà en una 

gran muntanya, e sanct8 Eustachi pensà com lo poria pendre. E, axí com lo guardava, 10 

ell véu entre los corns del cervo la forma de la creu sancta,9 que era més resplandent 

que·l sol, en la qual era la ymage de Jesuchrist, e parlà-li dient: «O, Plaent! Per què·m 

persegueixs?10 Yo·t só apparegut en aquesta gràcia en semblança de cervo. Sàpies que 

yo só Jesuchrist, que tu ignores, e les tues almoynes pugen davant mi e, axí, vine ab mi 

e haure’t caçat axí com tu pensaves caçar a mi».11 E, quant oí açò, caygué del cavall 15 

spantat12 en terra e, aprés una hora, ell13 se levà dient: «Mostra’m cervo açò14 que dius e 

yo creuré en tu». E lo cervo respòs: «Sàpies que yo só Jesuchrist, que15 he fet lo cel e la 

terra e he departit lum de tenebres e he ordenats los dies e los temps e he format l’ome 

de la terra e, per la sua salut, só yo16 apparegut en terra e só stat crucificat e mort e 

soterrat e resuscití lo terçer dia». Lavors, en17 Plaent se lançà en terra dient:18 «Yo crech, 20 

Senyor, que tu es aquell qui ha fet tot quant és e converteix a tu aquells qui eren».c E lo 

cervo li dix: «Donchs, si tu ho creus, ves al bisbe de la ciutat e fes-te batejar». E en19 

Plaent li dix: «Vols tu, Senyor, que yo diga açò a la mia muller e als meus infants». E lo 

cervo li dix: «Tu fes fer a ells ço que tu faràs e demà torna ací a mi e yo dir-t’e què20 

faràs». 25 

E, com fonch tornat a casa, ell ho dix a sa muller e ella dix: «Sàpies, senyor, que la 

nit passada yo oí una veu qui dix: “Demà tu e ton marit vendreu a mi ab los teus fills”. 

Per què yo conech ara que és Déu Jesuchrist qui·m dix aytals21 paraules». [CCXLVIIIb] E, 

com fonch mijanit, anaren-se’n al bisbe de Roma, qui·ls batejà ab gran goig e mes nom 

a Plaent Eustachi e la sua muller appellà Theòspita e los fills Agapito e Theòspito. 30 

                                                 
a La vida de sant Eustaqui apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Quintí. 

Data de celebració: 20 de setembre (la data de celebració primigènia era l’1 de novembre i, posteriorment, 

quan s’instituí la festivitat de Tots Sants, el 2. A partir del segle VIII, apareix ja en alguns calendaris el 20 de 

setembre, data que finalment esdevingué universal. La LA es decanta per col·locar la vida en la data més 

antiga, l’1 de novembre; en canvi, el FS per situar-la en la més moderna, el 20 de setembre, que devia ser 

en la qual tenia lloc la commemoració). Sant Eustaqui (segle II) és una figura que reuneix diversos tòpics 

literaris antics, en paraules de Maggioni: «La ragione di un succeso tanto esteso sta evidentemente nel fatto 

che la leggenda riprende temi comuni alla novellistica universale, come il cervo prodigioso, le disgrazie 

che colpiscono e disperdono il nucleo familiare, le agnizioni che conducono al lieto fine» (2007: 1683). Es 

representa vestit de soldat romà o cavaller acompanyat del cérvol. 
b Trajà, emperador romà del 98 al 117. 
c ‘Erren’ («errantes», LA 157, 19). 

E 
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E, al matí, Eustachi anà a caçar allà mateix e jaquí los cavallers e ell anà al loch on 

véu aquella mateixa visió e, tantost, ell se lançà en terra dient: «Yo supplich a tu, 

Senyor, que·m manifests ço que m’as promés». Per què Déu li dix: «Benaventurat es 

Eustachi com has rebut lavament de gràcia e has sobrat lo diable! E ara aquell qui 

t’havia enganat has vençut e ara se mostrarà la tua fe. E lo diable, per ço com tu22 l’as 35 

lexat, s’armarà contra tu cruelment, per què·t convendrà passar molts treballs per ço 

que sies humiliat de les vanitats del món e que sies exalçat en les celestials alteses. Per 

què stà ferm en la fe axí com féu Job en les sues temptacions e, quant tu seràs humiliat, 

yo vendré a tu, qui·t daré gran glòria. E digues-me si ara vols sofferir treballs o en 

l’esdevenidor món». E Eustachi li dix: «Sia fet axí, Senyor, com tu volràs, mas vulles-40 

me dar virtut de paciència en les mies temptacions». Aprés, Eustachi se’n tornà a la sua 

casa e comptà tot lo fet a la sua muller. 

Aprés pochs dies, gran mortaldat vench a la sua companya, que tots moriren; 

aprés alguns dies, tot lo bestiar li morí; e, altre jorn, li robaren la casa, axí que perderen 

tot quant havien. E l’emperador e tots ne foren irats, emperò ell ne féu gràcies a Déu. E, 45 

de vergonya que hagueren, se meteren en una nau e fugiren. E, com lo senyor de la nau 

ves la bellesa de la sua muller, molt ne fonch enamorat. E, com foren al port arribats, lo 

senyor de la nau los demanà lo nòlit e, com no haguessen de què pagar, ell se retengué 

[CCXLVIIIc] la muller per lo nòlit, mas Eustachi li contrastà de son poder e lo patró 

manà als mariners que·l lançassen en la mar si sols ne parlava. Per què sanct Eustachi li 50 

hagué a lexar la muller e, ab los dos infants, ell se n’anà plorant e dient: «Mal m’és 

vengut a mi e a vosaltres, fills meus, car vostra mare és liurada a hom strany». 

Aprés, esdevench en un riu, per què pres la un dels fills per passar l’aygua e jaquí 

l’altre a la riba del riu. E, quant fonch en mig de l’aygua ab l’infant, un lop vengué 

que23 se’n portà l’infant que havia lexat, per què passà l’infant e tornà a l’altre e seguí lo 55 

lop. Aprés, vench un leó qui se’n portà l’altre fill e, com véu açò, vench-li tan gran 

dolor al cor que·s volia lançar en l’aygua si Déu no lo y vedàs, que24 no volia que morís 

a tal mort. E, com pastors vessen que lo leó portava un infant, ab cans seguiren-lo e 

levaren-lo-y. Axí mateix, bovers levaren l’altre infant al lop sens mal, per què los 

bovers e los pastors nudriren los infants, qui staven en una carrera.a  60 

Mas de açò no sabia res Eustachi, abans stava molt trist, dient: «Ara só yo 

despullat de tot bé e de tota honor e no he cavallers ne companyies25 ne bestiar ne 

armes ne roba ne muller ne fills, mas bé·m recort d’açò, Senyor Jesucrist, que·m diguist 

que sofferria moltes tribulacions, axí com Job. Mas yo tinch més mal que no hagué Job, 

car aquell si fonch despullat de les possessions, emperò hagué fems sobre lo qual26 65 

podia seure, a mi no m’ha romàs res de açò. Aquell hagué amichs qui·s complanyien 

de son mal e yo he hagudes cruels bèsties que m’an presos mos fills. A aquell romàs 

muller e a mi és levada. Per què·t prech, Senyor, que·m dóns repòs en les mies 

                                                 
a «pastores et aratores, de uno uico fuerunt» (LA157, 67); és a dir, ‘els pastors i els bovers eren del mateix 

poble’. 
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tribulacions e po[CCXLVIIId]sa, Senyor, guarniment en la mia boca per ço que no·s 

declín lo cor meu en paraules de malesa, per què no sia lançat de la tua amor». E, açò 70 

dit, ell se n’anà a les gents de un carrer e guardà los lurs camps e vinyes per cert loguer 

que n’hagué XV anys. E los seus fills eren nudrits en altre carrer e no sabien que fossen 

germans. E nostre Senyor guardà la sua muller, que no peccà. 

En aquell temps, l’emperador e lo poble de Roma27 foren congoxats per lurs 

enemichs, axí que l’emperador se recordà de la noblesa de n’Eustachi28 e féu-lo çercar 75 

per diverses partides del món prometent grans dons a aquells qui·l trobarien. 

Esdevench-se que dos cavallers vengueren al loch on ell stava e sant Eustachi, com los 

véu, conech-los e alterà-li lo cor e dix: «Senyor ver Déu, axí com yo veig aquests 

privats, que no·ls pensava veure, <e> placie’t29 que·m dóns gràcia que yo veja la mia 

muller e los meus fills, mas crech que los meus fills s’agen menjats bèsties salvatges». E 80 

vench una veu que li dix: «Hages sperança Eustachi que, tost, recobraràs la tua muller 

e tos30 fills e tornaràs en la honor que solies ésser». Aprés, los dos cavallers 

s’encontraren ab ell, es saludaren e demanaren-li si, per ventura, hauria oït parlar de 

un cavaller pelegrí per nom Eustachi qui tenia muller e dos fills e ell respòs que no·n31 

sabia res, mas ell los albergà en la sua casa. E Eustachi, mentre los servia, plorava 85 

recordant-se del seu stament, entant que los cavallers digueren entre si que·ls paria 

aquell Eustachi, dient: «Guardem-li lo cap e, si té una naffra que pres en tal batalla, ell 

serà per cert». E guardaren-li lo cap e trobaren que aquell era Eustachi e hagueren goig 

e·l besaren, dient què era de sa muller ne de sos [CCXLIXa] fills. E ell los dix que sa 

muller era presa e los32 fills s’avien menjats bèsties salvatges. Lavors, los cavallers li 90 

digueren la voluntat de l’emperador e vestiren-lo molt honradament. Aprés, 

vengueren a l’emperador, qui l’acompanyà e cuytà de besar-lo, e Eustachi comptà-li tot 

lo que li era esdevengut. Aprés, l’emperador li comanà l’offici que d’abans tenia e féu-

lo majoral de la terra de Lícia, la qual ell defés baronívolment contra los enemichs de 

l’emperador.  95 

En una partida d’aquella província, foren nodrits los seus fills, qui eren bons e 

experts e tenien cavallers qui·ls servien. Entant que moltes vegades foren tramesos per 

missatgers a Roma per l’ordenament d’aquella terra, esdevench-se un dia que 

vengueren per missatgers a lur pare, lo qual los convidà a menjar e véu-los bons e 

experts e pregà’ls que anassen ab ell a justes. E, axí com foren en una vileta, albergaren 100 

en casa de la muller e, mentre que ells parlaven de lurs staments, la dona los scoltava 

diligentment. E dix lo major: «No·m recort de alre de mon pare, sinó que era maestre33 

de cavallers, e la mia mare era molt bella. E metem-nos tots en una nau ab un germà 

meu e anaren-nos-en no sé on. E la mia mare romàs en la nau e lo meu34 pare, plorant, 

isqué de la nau ab mi e mon germà. E, com fonch en un riu, mon pare passava ab mi e 105 

lexà mon germà a la riba del riu e vengueren lops qui·l se’n portaren. E, abans que fos a 

mi tornat, un leó vench35 qui me’n portà e uns pastors levaren-me al leó e nodriren-

me».36 E, quant açò oí dir lo menor, dix:37 «Sàpies que yo só ton germà, car ço que tu 
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dius me digueren aquells qui·m nodriren». E la mare, per lurs paraules, se pensà que 

fossen lurs38 fills. [CCXLIXb] E, en l’altre39 dia, la dona se n’anà al maestre40 dels cavallers 110 

dient: «Senyor, yo só de Roma e só ací cativa, prech-te que·m torns en la mia terra». E 

ell conegué-la41 en la paraula, per què la abrassà e la besà e beneí Déu, qui a ella l’avia 

ajustat. E la dona dix-li:42 «Los nostres fills, on són?». E ell respòs que al passar de una 

aygua43 los li havien levats bèsties salvatges,44 qui·ls se n’havien portats, creent que 

fossen morts. E ella li dix: «Abans sàpies, senyor, que ells són en aquesta vila, car, 115 

segons les paraules que yo·ls he oïdes dir, ells són nostres fills». Per què ell los féu 

venir davant e aquí cascú comptà de son stament, per què tots ensemps entraren en lur 

conexença. Axí que tot l’exèrcit fonch45 molt alegre del lur ajustament, per què se’n 

vengueren a Roma. 

E, aprés pochs dies, en Trayà46 emperador morí e fonch47 levat per emperador 120 

Adrià,a qui·ls meté en sa amor. E, en lo següent dia, lo emperador se n’anà al temple e 

manà a Eustachi e a la sua muller e a sos fills que sacrificassen a les ýdoles e ell48 respòs 

que era chrestià e que no sacrificaria sinó a Jesuchrist. Per què l’emperador, com sabé 

que era chrestià, fonch-ne fort49 irat e féu metre sa muller e sos fills a una50 arenal ab un 

leó qui·ls devoràs, lo qual leó s’acostà51 a ells humilment. E, lavors, l’emperador féu 125 

calfar lo bou de l’aram e féu-los metre tots dins e, axí, ells anaren52 a paradís. E, aprés, 

foren soterrats molt honradament en un loch on chrestians havien feta una sglésia. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
2 maestre: mestre I2 

3 Trayan, l’emperador: traia emperador I2 

4 que: los quals I2 

5 E: E axi I2 

6 anà: anant I2 
7 e·ll: om. I2 
8 sanct: sant I2 
9 sancta: santa I2 
10 persegueixs: persegueix I2 
11 a mi: a ami I1 

12 caygué del cavall spantat: spantat caugue del cauall I2 
13 ell: om. I2 
14 açò: ço I2 
15 que: qui I2 
16 yo: om. I2 
17 en: om. I2 
18 dient: e dix I2 
19 en: om. I2 
20 ço que: om. I2 
21 aytals: semblants I2 
22 tu: om. I2 
23 que: qui I2 
24 que: qui I2 
25 companyies: companyes I2 
26 lo qual: que I2 

                                                 
a Adrià, emperador romà del 117 al 138. 
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27 l’emperador e lo poble de Roma: lemperador de roma e lo poble I2 
28 n’Eustachi: eustachi I2 
29 <e> placie’t: placiat I2 
30 tos: tots I1 

31 no·n: no I2 
32 los: sos I2 
33 maestre: mestre I2 
34 meu: meo I1 

35 un leó vench: venc un leo I2 
36 nodriren-me: nudriren me I2 
37 dix: encontinent dix I2 
38 lurs: sos I2 
39 l’altre: lo seguent I2 
40 maestre: mestre I2 
41 ell conegué-la: lo benauenturat sanct eustachi conegue la sua muller I2 
42 dix-li: ab piadoses lagremes dix li I2 
43 aygua: aygua axi com damunt es dit I2 
44 los li havien levats bèsties salvatges: besties saluatges los li hauien leuats I2 
45 fonch: fonc I2 
46 en Trayà: traja I2 
47 fonch: fonc I2 
48 ell: lo benauenturat sant eustachi I2 
49 fonch-ne fort: fonc ne molt I2 
50 a una: en un I2 
51 s’acostà: per la diuina providencia torna manso es acosta I2 
52 anaren: gloriosament sen anaren I2 
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[CXL] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT MATHEU1a 

Matheu hagué dos noms, ço és: Matheu e Leví. Matheu és interpretat ‘do de 

cuyta[CCXLIXc]ment’ o ‘donador de consell’; o és dit de magnus e de theos, que és ‘déu’, 

quasi ‘gran a Déu’; o és dit de manus e de theos, quasi ‘mà de Déu’. Fonch ell do de 

cuytament per cuytosa conversació e fonch donador de consell per saludable 5 

prehicació e fonch gran a Déu per perfectió de vida e fonch mà de Déu per la scriptura 

de l’Evangeli. Leví és interpretat que vol dir ‘pres’ o ‘plegat’2 o ‘ajustat’ o ‘posat’. Fonch 

ell pres de la questa del tribut e fonch aplegat al nombre dels apòstols e fonch ajustat a 

la companyia dels evangelistes3 e fonch posat a la companyia dels màrtyrs. 

LA VIDA DE SANCT4 MATHEU 10 

atheu apòstol, mentre que prehicava en Ethiòpia, en la ciutat de Nadabar, trobà 

dos encantadors qui havien nom Zaroen e Arphaxat, qui enganaven les gents 

ab lurs arts entant que·ls daven malalties e·ls treballaven greument e eren tant fort 

ergullosos que, quasi déus, se fahien appellar e adorar. E sant Matheu alber[CCXLIXd]gà 

ab en5 Candacis, majordom de la regina, qui era batejat per sanct6 Phelip,b e aquell li 15 

dix lo fet dels encantadors. E, aprés, sant Matheu oí e sabé lur lenguatge, de què fonch 

maravellat en7 Candacis, e sanct Matheu dix-li que, quant lo Sanct8 Spirit devallà sobre 

los apòstols, lavors sabé ell tots los lenguatges, car, axí com aquells qui, per lur 

supèrbia, volien pujar al cel per la torra que fahien9 e, per confusió de lenguatges, 

romàs, axí tots los apòstols han feta una torra, no de pedres, mas de virtuts, per la qual 20 

tothom puja al cel qui creu en Déu. Lavors, vench un hom qui dix que los encantadors 

venien ab dos drachs qui lançaven foch per la boca e per lo nas e mataven molta gent. E 

l’apòstol féu lo senyal de la creu e isqué defora a ells e, com los drachs lo veren, 

encontinent se lançaren als seus peus. E dix als encantadors: «E, on és lo vostre poder? 

Despertau los drachs si podeu, car, si yo no hagués Déu pregat, ço que us pensàveu ab 25 

ells a mi fer hagueren ells fets a vosaltres». E l’apòstol, de part del nom de Jesuchrist, 

féu-ne anar los drachs e que no fessen mal a negú. 

 E, aprés, ell prehicà a les gents de la glòria de paradís dient que aquí havia 

abundància de tots béns e defalliment de tots mals e que aquí cantaven los àngels a 

Déu molt plasentment. E dix que de paradís terrenal era l’ome lançat per peccat, mas, 30 

per l’adveniment de Jesuchrist, era mudat en paradís celestial. E, axí com ell dehia açò 

al poble, encontinent se levà gran remor del fill del rey, que dehien que era mort. E, 

com los encantadors no·l poguessen resuscitar, digueren al rey que era en la 
                                                 
a Data de celebració: 21 de setembre. Sant Mateu (segle I) fou un dels apòstols, se li atrabuït 
tradicionalment l’Evangeli que du el seu nom, escrit al voltant del 70-80. Es representa acompanyat d’un 
home alat o un àngel, com a símbol del seu Evangeli, i en acció d’escriure; a vegades amb l’atribut del seu 
martiri, una espasa 
b Vid. Ac 8, 26-43. 

M 
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companyia dels deus10 arrepat, per què li convendria a fer una ymage e que li fes un 

temple. Per què en11 Candacis féu venir l’apòstol, qui resuscità lo fill del rey, [CCXLa]12 35 

e, quant lo rey Egippus ho sabé, tramés per les sues terres dient: «Veniu e veureu lo 

déu amagat en semblança d’ome». Per què vengueren les gents ab corones d’or e ab 

sacrificis per ço que·l sacrificassen e sanct13 Matheu los ne représ dient: «O, bons 

hòmens! Yo no só déu, mas só servidor de Jesuchrist, qui és verdader Déu e habita en 

los cels». Aprés, d’aquell or e argent, feren una sglésia en XXX14 dies, en la qual sglésia 40 

l’apòstol stigué XXIII anys e convertí tot Egiptea a la fe chrestiana. E, aprés, lo rey ab sa 

muller se batejaren ab tot lo poble e na15 Ephigènia, filla del rey, fonch per l’apòstol 

batejada e consegrada e convertí a Déu més de CC vèrgens. 

Aprés açò, Hirtachi succeí al rey Egippus e enamorà’s de la verge e dix a l’apòstol 

que, si podia acabar ab ella que l’agués per muller, que li daria la meytat de son regne. 45 

E l’apòstol li dix: «Tu vendràs diumenge a la sglésia e veuràs com bona cosa són 

núpcies». Per què lo rey, aquell jorn,16 vench molt alegre a la sglésia per ço que·s pensà 

que l’apòstol li fes haver per muller na Ephigènia.17 E, com sanct18 Matheu parlàs molt 

bé de matrimoni al poble e al rey, lo qual lo’n loà molt pensant que·s comogués la 

verge a matrimoni, aprés dix: «Bé sabeu que, si lo servidor prenia la sposa de son 50 

senyor, que19 no tan solament seria en la sua ira, abans seria per ell punit a mort, no 

gens per ço com hauria fet matrimoni, mas com hauria presa la sua sposa e hauria 

trencat lo primer matrimoni. E, axí, tu, rey, falries si prenies na20 Ephigènia, que és 

sposa del rey perdurable e és sots lo vel consegrada. Donchs, com li gosaràs tu levar sa 

sposa ne pendre per muller?». E, com lo rey hac açò oït,21 molt irat se partí d’aquí e 55 

l’apòstol, molt ferm, ab pa[CCXLb]ciència, confermà aquells22 qui tenien la sua part. E, 

com la missa fonch complida,23 lo rey envià un hom qui degollàs sanct24 Matheu e, axí 

fonch degollat, les mans junctes25 vers lo cel, darrera l’altar. E, axí, ell fonch màrtyr e 

consegrat a Déu. E, com lo poble ho oí dir, corrent se n’anaren al palau per matar lo 

rey, mas fonch-los vedat per los preveres e entengueren a soterrar lo cors molt 60 

honradament. 

Aprés, lo rey provà si poria haver na26 Ephigènia o per encantament o per altra 

via e may res no y pogué acabar. E féu assetjar entorn de foch la casa de la sancta 

verge, mas l’apòstol la defés, qui li apagà lo foch e·l tramés al palau del rey e cremà-u 

tot, sinó lo rey, qui scapà ab un fill que tenia. E, encontinent, un dimoni entrà en lo cors 65 

del fill del rey qui confessà los crims del rey e anà-sse’n al sepulcre de sanct Matheu e, 

tantost, fonch guarit. E lo rey tornà lebròs e ell mateix se matà ab un coltell. E, aprés, lo 

poble elegí en rey lo frare de sancta Ephigènia,27 qui fonch batejat per l’apòstol, e regnà 

LXX anys. Aprés, fonch hereter un seu fill, qui cresqué molt lo nombre dels chrestians e 

edificà moltes esglésies en la província de Ethiòpia. E los dos encanatadors, Zaroen e 70 

                                                 
a Error que ja apareix en LA induït pel nom del rei, Egippus, hauria de ser Etiòpia, com s’ha indicat adés. 
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Arphaxat, se n’anaren en Pèrsia en aquell dia que l’apòstol resuscità lo fill del rey e 

aquí ells trobaren sanct Simon e sanct Judes, los quals ells vençeren.a 

És notador que IIII28 coses foren en sanct Matheu. La primera fonch leugeria de 

obediència, car, encontinent que Jesuchrist lo cridà, ell desemparà la mercaderia e 

stigué ab Jesuchrist perfetament. E, per aquesta obediència, alguns ne reberen occasió 75 

de error, segons que recompta sanct Hierònim en los originals sobre lo predit [CCXLc] 

loch,b per què reprénc en aquest loch en Porphiri e en Julià, l’emperador,29d e la follia de 

l’storiador30 mentint e la follia d’aquells qui, encontinent, seguiren lo salvador, quasi 

sens raó seguien qualsevulla qui·ls cridàs. Mas los apòstols veren moltes virtuts e 

moltes senals31 de Jesuchrist abans que creguessen en ell. E açò no és dupte, car, 80 

certament, la sua resplandor e la majestat de la divinitat amagada resplandia en la sua 

cara humanal: aquell qui, primerament, vehia per sol32 sguardament lo tirava a si. Car, 

si pedra preciosa tira alguna cosa a si, quant més ho pogué fer lo Senyor de totes 

creatures segons la sua voluntat! 

La segona cosa fonch la sua liberalitat, car, encontinent, féu a ell convit en la sua 85 

casa.e Mostra, donchs, que·l rebé volenterosament, lo qual convit no solament fonch 

gran, abans fonch molt gran per IIII33 raons. Primerament, per raó de la sua voluntat, 

car, ab gran voluntat, lo rebé. Per la segona raó, fonch molt gran per lo ministeri per ço 

com aquell convit fonch34 demostrament de gran ministeri, lo qual ministeri expon axí 

la Glosa d’aquest apòstol sobre sanct Luch dient: «Aquell qui en la sua casa rebé 90 

Jesuchrist és rebut en lo perdurable delit de voluntat». Per la terça raó fonch molt gran 

per lo ensenyament, car aquí donà grans ensenyaments, axí com dehia: «Misericòrdia 

vull e no sacrifici»;f e «no freturaran de metge aquells qui sans són».g Per la quarta raó 

fonch molt gran lo convit per aquells qui foren convidats, car aquí fonch convidat 

Jesuchrist e sos dexebles. 95 

La terça cosa fonch35 la humilitat d’ell, la qual apparegué en dues coses. 

Primerament, en ço que ell se mostrà publicà, car los altres evangeli[CCXLd]stes, axí 

com diu la Glosa, per causa de vergonya e per honor de evangelista, no posen nom 

vulgar. E ell, segons que és dit, just fonch accusador de si, car ell se appellà Matheu e 

publicà per ço que demostràs que negun convers no·s desfiàs de salut com de publicà 100 

sia ell fet apòstol e evangelista. En la segona cosa, se mostra la sua humilitat per ço com 

ell fonch molt pacient en les sues injúries, car, com los phariseus murmurassen que ellh 

era apparegut a home peccador, sanct Matheu los respòs dient: «Vosaltres sou 
                                                 
a Vid. capítol CLV. 
b Es refereix a Mt 9, 9-10 i Mt 10, 3, en què s’especifica que sant Mateu era recptador d’impostos. 
c En el sentit de ‘censura’. 
d Julià l’Apòstata, emperador del 361 al 363. 
e Vid. Lc 5, 29. 
f Mt 9, 13. 
g Lc 5, 31. 
h Es refereix a Crist, que, com ja s’ha recordat adés, visità la casa de Mateu. 
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mesquins e peccadors, qui sou fugits al metge, per ço com pensau ésser justs, mas yo 

no puch ésser ara peccador qui só vengut al metge e só guarit e no li he amagada la 105 

mia naffra». 

La quarta cosa que hom pot en ell notar és la gran solennitat de l’Evangeli, car 

d’ell és cantat més en la sglésia que de negun dels altres, axí com en los Psalms de 

David e en les Epístoles de sanct Pau, que són més cantades en la sglésia que les altres 

Scriptures. De la qual cosa és aytal raó, segons testimoni de sanct Johan e de sanct 110 

Jaume.36a Tres maneres són de peccats, ço és: peccat de supèrbia, peccat de luxúria e 

peccat de avarícia. Per lo peccat de supèrbia peccà sant37 Pau, qui hagué nom Saul per 

en Saül rey, qui fonch molt ergullós e perseguí molt la Sglésia. Per lo peccat de luxúria 

peccà David, qui féu peccat de adulteri e, per aquell peccat, ell féu matar Uries, qui era 

son cavaller molt fael. Per lo peccat d’avarícia peccà sanct Matheu, qui, per avarícia, 115 

fahia ell guanys leigs:38 fonch ell tender39 e esmerçava e rebia los guanys que les naus 

fahien en partida e lo tribut que devien40 dar, per què ell fonch logrer assenyaladament. 

Donchs, foren aquests pecca[CCLIa]dors, mas lurs penitències plagueren a Déu,41 axí 

que, no tan solament los perdonà, abans los donà grans dons de virtuts, car aquell qui 

era cruel perseguidor fonch fael prehicador e aquell qui era adulter e homeyer fonch 120 

propheta psalmista42 e aquell qui era desijós de leigs guanys fonch evangelista e 

apòstol. E, per açò, los dits de aquests tres són tan sovint cantats per nosaltres, per ço 

que negú qui·s vulla convertir a Déu no·s desesper de perdó per ço com véu aytals 

ésser venguts en la gràcia de Déu. 

 És notador, sobretot, que, segons sanct Ambròs, són algunes coses de pensar en 125 

la conversió de sanct43 Matheu de la part de Jesuchrist, qui fonch son metge, e algunes 

coses de la part del malalt sanat e algunes coses de la manera del guarir. 

 En lo metge foren tres coses: la saviesa, per què conegué la rael de la malaltia, e 

la bondat, per la qual cosa li donà les medicines, e lo poder, per lo qual lo pogué 

tantost guarir. De aquestes tres coses diu axí sanct Ambròs en persona de sanct 130 

Matheu: «Aquest pot levar la dolor del cor meu e, de la ànima, la malaltia, qui coneix 

les coses amagades»; e açò és quant al primer dit. «Yo he trobat metge qui habita en lo 

cel e en terra scampa les medicines»; e açò és quant al segon dit. «Aquest pot tot sol 

sanar les mies naffres, qui no sap les sues»; e açò és quant al terç dit. 

 E, en aquell malalt sanat, ço és, sanct Matheu, són tres coses de pensar, segons 135 

que sanct Ambròs demostra, per ço com se despullà perfetament la malaltia e al metge 

fonch agradable e, en la sanitat rebuda, se servà tostemps net. Per què diu: «Seguia 

sant44 Matheu Jesuchrist ja alegre e, alegrament, dix: “Yo ja no só publicà ne só portat 

per leugeria. E m’he despullada la leugeria pusque yo·m vestí Jesuchrist”»; [CCLIb] e 

açò és quant a la primera cosa. Diu sanct45 Matheu: «Yo haguí en oy lo meu linatge e 140 

                                                 
a Vid. 1Jn 2, 16. La segona redacció de LA2 (a excepció del manuscrit Re) dóna la lliçó «Iohanne» i V, que 
representa la primera versió del llegendari, dóna «Iacobo»; FS arreplega les dues variants alhora. 
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fugí la mia vida, tan solament seguesch yo a tu, Senyor Jesuchrist, qui sanes les mies 

naffres»; e açò és quant a la segona cosa. «E, qui·m partirà de la caritat de Christ, la 

qual és en mi? Tribulació? Angústia? O fam?»; e açò és46 quant a la terçera47 cosa.  

La manera del sanar d’ell fonch en tres maneres, segons que diu sanct48 Ambròs: 

primerament, Jesuchrist lo ligà ab ligams; aprés, li strengué l’escorredor; en lo terç loch, 145 

lo mundà del pudrit. On diu sanct Ambròs parlant en persona de sanct Matheu: «Ligat 

só ab la clau de la fe e ab los ferres de caritat. O, Senyor Jesuchrist, leve’m les 

pudridures dels peccats meus dementre que m’as ligat ab lo ligam de caritat! Sega, 

Senyor, en mi tot ço que y trobaràs viciós!»; e açò és quant al primer article. «Tot 

manament tendré teu yo axí com scorredor empremptat. E, si crema l’escorredor del 150 

teu manament, la carn pudrida partirà de mi solament e, si mord medicina, almenys 

leva tot vici»; e açò és quant al segon article. «Vine tost, Senyor meu, leva e talla de mi 

les amagades49 malalties e dejena’m d’açò qui és pudent ab lo teu lavament!»; e açò és 

quant al terç article. 

 E lo seu Evangeli fonch trobat en l’any de nostre Senyor V cents ab los ossos de 155 

sanct50 Bernabé, lo qual Evangeli portava ab si sanct51 Bernabé e, com lo posava sobre 

negun malalt, per mèrits de sanct Matheu e de sanct52 Bernabé, era encontinent 

desliurat. 

                                                 
1 MATHEU: Matheu apostol I2 
2 plegat: aplegat I2 
3 evangelistes: enangelistes I1 

4 SANCT: sanct I2 
5 en: om. I2 
6 sanct: sant I2 
7 en: om. I2 
8 Sanct: sant I2 
9 fahien: fehien I2 
10 deus: jueus I1 I2 (in deorum consortium raptus esset LA 136, 22) 

11 en: om. I2 
12 Error de foliació per CCL. Com que el foli 240 apareix amb la numeració CCXXXX, no cal diferenciar-los 
amb les lletres a i b com en altres casos. 
13 sanct: sant I2 
14 XXX: trenta I2 
15 na: om. I2 
16 jorn: dia I2 
17 per muller na Ephigènia: ephigenia per muller I2 
18 sanct: sant I2 
19 que: om. I2 
20 na: om. I2 
21 hac açò oït: hirtachi hac aço entes e oit I2 
22 aquells: tots aquells I2 
23 complida: de tot complida I2 
24 sanct: lo benauenturat sant I2 
25 junctes: iuntes I2 
26 na: om. I2 
27 Ephigènia: ephenia I1 

28 IIII: quatre I2 
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29 en Porphiri e en Julià, l’emperador: porphiri e julia emperador I2 
30 l’storiador: listoriador I2 
31 moltes senals: molts senyals I2 
32 sol: sols I2 
33 IIII: quatre I2 
34 fonch: fonc I2 
35 fonch: fonc I2 
36 sanct Joan e sanct Jaume: sant joan e sant jaume I2 
37 sant: sanct I2 
38 leigs: no licits I2 

39 tender: tauler I2 
40 devien: deviem I1 

41 Déu: deua I1 

42 psalmista: spalmista I1 

43 sanct: sant I2 
44 sant: lo glorios sanct I2 
45 sanct: sant I2 
46 és: ea I1 

47 terçera: terça I2 
48 sanct: glorios sanct I2 
49 amagades: amages I1 (occultas LA 136, 111) 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 sanct: sant I2 
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[CXLI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT MAURICIa 

Maurici és dit de mauri e de cis, que vol dir ‘home qui lança odor’; o és dit de durus 

[CCLIc] e de us, que vol dir ‘consellador’ o ‘cuytant’; o és dit de mauron en grech, que 

vol dir ‘negre’ en latí. Car ell hagué amargor en coltivament de misèria e de dilació en 

la sua terra e fonch hom qui lançà les sues superfluïtats e fonch hom dur en sofferir los 5 

seus turments e fonch consellador perquè com ell consellà los seus pars cavallers e 

fonch cuytant per fervor e per multiplicament de bones obres e fonch negre per 

menyspreu de si. La passió d’ell scriví sanct Euchari, archibisbe de Leó. 

LA VIDA DE SANCT1 MAURICI 

aurici fonch duch en la regió que ha nom Thebea e les gents han nom thebeïns 10 

per la lur ciutat, que ha nom Thebea,b e és aquella regió en les partides d’Orient 

o d’Aràbia, que és dita covinent terra per riqueses, abundant per fruyts e delitable per 

arbres. És dit que los habitadors de aquella terra són grans de cors e bons d’armes e 

forts en batalla e savis per enginy e plens de saviesa. Aquella ciutat tenia C portals e 

fonch [CCLId] edificada sobre lo riu qui havia nom Nil, qui hix de paradís terrenal, e stà 15 

posada prop de Gyon,c segons se diu, de la qual és dit: «Veus la vella Thebea ciutat e 

jau trencada2 per C portes». E, en aquella ciutat, prehicà sant3 Jaume, frare del Senyor, 

la paraula de Déu e·ls ensenyà la fe de Jesuchrist perfetament. 

E, com Dioclecià e Maximiàd volguessen a lur plaer destroir la fe de Jesuchrist, éls 

trameteren per totes les províncies aytals letres ‒e, assenyaladament, là on staven los 20 

chrestians‒, dient: «Com Roma sia cap de ajustament de sciència, per què vosaltres, qui 

sou chrestians, contrastau als seus manaments e us ergullau follament contra les 

nostres ordenacions? E rebeu4 la fe dels déus immortals perquè serà donada sentència 

de damnació contra vosaltres». E, com los chrestians haguessen rebuda aytal letra, ells 

trameteren lo missatger sens resposta, per què, lavors, Dioclecià e Maximià trameteren 25 

per totes les províncies que venguessen tots ab armes a Roma per subjugar los rebel·les 

a l’emperi. Per què se ajustaren  gran companyia de cavallers elegits, per nombre VI 

mília VI cents LXVI, e·ls trameteren als emperadors per ço que en justes <e> batalles los 

ajudassen e que no moguessen lurs armes contra chrestians, abans los defensassen 

contra tothom segons lur poder.e E, d’aquesta cavalleria, era cap e duch sanct5 Maurici, 30 

qui era noble baró e fort en la fe. 

                                                 
a Data de celebració: 22 de setembre. Sant Maurici (segle III) es representa, pel seu origen nordafricà, de 
raça negra, vestit de soldat i amb una bandera amb una creu. 
b Tebes, antiga ciutat d’Egipte a la vora oriental del Nil. 
c Guihon, un dels quatre rius del jardí de l’Edén (Gn. 2, 13) i que s’identifica amb el Nil. 
d Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 
del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 
e Sense la conjunció e entre justes i batalles el sentit s’adequa millor al text llatí: «eos ad imperatores 
miserunt ut in bellis iustis imperatorem iuuarent, non ut contra christianos arma mouerent, sed eos potius 

M 
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E, aprés, Dioclecià tramés Maximià contra les gents de Gàl·lia ab molt gran 

companyia e encontrà’s contra los dits cavallers de Thebea e tots ensemps passaren lo 

mont d’Alpis.a E l’emperador féu manament que tot l’exercit sacrificàs a una ýdola que 

ell fahia por[CCLIIa]tar ab si e que jurassen a ell ajudar e valer contra tots hòmens qui 35 

contra l’emperi venguessen e, majorment, contra los chrestians, qui los déus adorar no 

volrien. E, quant sanct Maurici ab sos cavallers oïren açò, apartaren-se en un pla e 

foren bé VIII mília armats e atendaren-se prop lo riu de Roser.b 

E, com l’emperador véu que ells s’eren apartats de l’exèrcit, conegué que eren 

chrestians. E trameté’ls a dir que sacrificassen a les ýdoles e ells respongueren que eren 40 

chrestians e que no sacrificarien sinó a Jesuchrist. E, tantost, los cavallers de 

l’emperador, moguts contra aquells, hagueren manament que·n degollassen fins a la 

deena part, los quals alargaren tantost lur coll. E, lavors, sanct6 Maurici dix: «Molt me 

alegre com veig que us apparellau de morir per Jesuchrist, per què yo he servat lo 

manament de Déu, qui dix a sanct Pere: “Mit7 lo coltell en ta bayna”, etc.c Tots som de 45 

un cor: les robes hajam vermelles de sanch e seguiam los uns als altres e prengam lo 

martyri. E trametam a dir a l’emperador, si us plau, que cavallers som seus e tenim 

armes per defendre la sua cosa pròpria e no haja paor ne reguard que no mouríem8 

armes contra aquells qui volen ne tenen la fe de Jesuchrist». E, com açò hagué oït 

l’emperador, féu-ne martyrizar la deena part.  50 

E sanct Maurici pres la bandera de Jesuchrist, ço és, la creu, en loch d’armes de 

virtut e dix que trametessen altra vegada a l’emperador dient que cavallers eren seus e 

servents de Jesuchrist e que d’ell havien la cavalleria: «E de Jesuchrist havem que siam 

sens culpa e de ell havem loguer del nostre treball e que de Jesuchrist havem 

començament de vida. E, per Jesuchrist, som apparellats de sofferir turments e ja no·ns 55 

partirem de la sua fe». [CCLIIb] E l’emperador, com hagué oïdes les letres, manà’ls tots 

encircuir ab los seus cavallers per ço que negú no scapàs e foren aquí tots specejats e 

calcigats ab los peus dels cavalls. E, axí, foren tots martyrizats e a Déu consegrats. 

E, per voluntat de Déu, ne scaparen alguns, qui prehicaren en altres partides la fe 

de Jesuchrist cavallerejant9 gloriosament, dels quals foren Solutor e Aventor e Octàvius 60 

en la vila de Thaurí;d e Alexandre en la vila de Pèrgamo;e e Segon en la vila de Venta;f e 

lo benaventurat Constanti e Víctor e molts d’altres. 

E, com los homeyers se partissen la presa e ensemps se dinassen, un hom vell, 

per nom Víctor, passava per allí de ventura e convidaren-lo. E ell los dix com podien 

                                                                                                                                               

defensarent» (LA 137, 21); és a dir, la legió de 6.666 cavallers ‘fou enviada als emperadors per ajudar-los en 
guerres justes i no per anar en armes contra els cristians, tot el contrari, per defensar-los’. 
a Els Alps. 
b Riu Roine. 
c Jn 18, 11. 
d Torí, capital del Piemont, Itàlia. 
e Bèrgam. Població de la Llombardia, Itàlia. 
f Ventimiglia, població de la Ligúria, Itàlia. 
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menjar entre tants hòmens morts e ells digueren que eren chrestians, per què aquell ne 65 

sospirà e plorà agrament dient que fóra benaventurat si ab aquells fos stat mort. E 

aquells, veent que era chrestià, specejaren-lo tot aquí mateix. 

E, aprés, Maximià se n’anà en Milà e Dioclecià en Nichomèdia e, tost,10 en un dia, 

ells posaren la corona per ço que visquessen a repòs. E havien ordenat que Constanti e 

Maximí <e>11 Galeri, qui eren tots jóvens, fossen emperadors e que governassen 70 

l’emperi, mas, com Maximià, aprés, volgués senyorejar altra vegada, fonch perseguit 

per Constanti, gendre seu, e, penjat, finí sa vida.a 

E, aprés, lo cors de sanct Innocent, qui fonch de aquella companyia, fonch lençat 

en l’aygua de Roser; aprés, fonch trobat per los chrestians e feren-li molt noble sglésia, 

on lo soterraren. En la qual sglésia havia un gentil qui era maestre e obrava lo 75 

diumenge en la sglésia, per què fonch lançat per los sancts cavallers, qui vengueren e·l 

[CCLIIc] reprengueren molt fort com obrava en los diumenges com los altres 

entenguessen en Déu pregar. Aprés, aquest penedí’s e féu-se batejar. 

Una dona liurà un seu fill a l’abat del monestir on jahien los cossos dels sancts e 

l’infant, a poch de temps, morí, per què ella lo plorà fortment, a la qual sanct12 Maurici 80 

apparegué dient: «Per què plores lo teu fill?». E13 ella respòs: «Sàpies, senyor, que, tant 

com viuré, lo ploraré perquè molt l’amava». E sanct14 Maurici li dix: «No·l vulles plorar 

com a mort, car ell stà ab nosaltres e canta ab nosaltres. E, si u vols provar, demà, e en 

tots los dies de la tua vida, leva’t a les matines e oiràs la veu d’aquell entre los monges 

cantant». E aquesta féu-ho tostemps e oí lo seu fill cantant ab los monges. 85 

Lo rey Gaturanich15b lexà les pompes del món, per què donà tot quant havia a 

pobres e a sglésies e tramés un prevere qui li portàs de les relíquies dels sancts. E, com 

tornava ab les relíquies que havia impetrades, la nau en què venia perí e lo prevere 

scapà tan solament ab la capsa de les relíquies, que tenia en la mà. E, tantost, que ell 

fonch fora de la mar les ones se reposaren. 90 

En l’any de nostre Senyor IX cents LXIII un monge, per prechs de Karles, impetrà 

de Nicholau papac los cossos de sant16 Urbà papa e de sanct Tiburci màrtyr. E, com se’n 

tornava, ell visità la sglésia dels sancts màrtyrs e impetrà ab l’abat e ab los monges que 

lo cors de sanct Maurici e lo cap de sanct17 Innocent se’n portassen en la ciutat de 

Altisiodorad e·ls posaren en la sglésia que sanct Germà los havia feta aquí e dedicada. 95 

                                                 
a Dioclecià i Maximià deixaren el seus càrrecs el 305 i Galeri (Gai Galeri Valeri Maximià) i Constanci I 
esdevingueren emperadors ensemps. Constanci I morí el 306 i Galeri el 311. Maximià tornà al poder entre 
el 307 i el 308. Constanci I fou el seu gendre, però relament fou Constantí I, fill de Constanci, qui el 
condemnà. 
b Guntram I, rei de Borgonya i d’Orleans del 561 al 593. 
c Encara que la data que apareix és la de 963 (també a la font), és refereix a Carles II el Calb, que regnà del 
840 al 877. Nicolau I, papa del 858 al 867. 
d Auxerre, població de Borgonya, França. 
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Recompta Pere Damià que, en Burgunya, havia un prevere molt superbiós e 

copdiciós, lo qual havia presa una sglésia, de la qual cosa lo repre[CCLIId]nia molt un 

poderós cavaller. E, un dia, dementres que ell cantava missa e en la fi de l’Evangeli 

digués «Tothom qui s’exalçarà serà humiliat»,a ell ho scarní e dix que era falsia: «Car, si 

yo·m fos humiliat als meus enemichs, no haguera tantes riqueses de la Sglésia». E, 100 

encontinent, vengué lamp en manera de coltell en la sua boca, la qual havia dita la 

paraula de blasfèmia, e entrà-li dedins e, soptosament, morí. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 trencada: tancada I2 (centum iacet obruta portis LA 137, 11) 
3 sant: sanct I2 

4 rebeu: rebuiau I2 (deorum immortalium fidem suscipite LA 137, 16) 
5 sanct: sant I2 

6 sanct: sant I2 
7 Mit: Met I2 
8 mouríem: mourien I1 

9 cavallerejant: caualleriant I1 
10 tost: tots I1 I2 
11 <e>: Constantius et Maximinus Galerius quos cesares fecerant LA 137, 58 
12 sanct: sant I2 
13 E: om. I2 
14 sanct: sant I2 
15 Gaturanich: graturanich I2 
16 sant: sanct I2 
17 sanct: sant I2 

                                                 
a Lc 14, 11. 
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[CXLII] LA VIDA DE SANCTA1 TECLAa 

n aquell temps que sanct2 Pau venia a una ciutat que havia nom Icònia,b foren dos 

companyons ab ell, per nom Demas e Hermògenes, qui eren heretges e plens de 

falsies e fahien semblança de amar sant3 Pau, lo qual considerava en la sola bondat de 

Jesuchrist e no·s pensava d’ells negun mal, abans amava molt aquells per tal que totes 5 

les paraules de Jesuchrist los ensenyàs per interpretació e la nativitat sua e que·ls 

mostràs senyal en qual manera eren a ell manifestes totes coses [CCLIIIa] e en qual 

manera la Verge sancta4 Maria fonch del linatge de David. E, en aquella ciutat, era un 

hom per nom Honocíferus, molt home just, e oí dir que sanct Pau venia en aquella 

ciutat e isqué-li a carrera ab sa muller e ab sos infants fins a un loch qui ha nom Lístris.c 10 

E dix als qui anaven per la carrera que li mostrassen sanct Pau per ço com no l’avia 

vist, sinó un home, qui havia nom Titus, qui de paraula li havia ensenyada la sua 

figura, ço és, que era home poch ab lo cap pelat e les selles curtes e lo nas baix e ple de 

la gràcia de Déu e, a vegades, lo vehia hom en5 figura d’àngel. E, encontinent que 

Honocíferus véu sanct Pau, tantost lo conegué e dix-li axí: «Déus te sal, ministre 15 

beneÿt!». E sanct6 Pau li respòs: «La gràcia de Déu sia ab tu e en la tua casa». E, lavors, 

los dits companyons qui venien ab sanct Pau demostraren les lurs simulacions e lur 

mala voluntat e digueren a Honociferus: «E, nosaltres no som ministres sancts?7 Per 

què no·ns has saludats?». Lo qual los respòs: «Per ço com no veig en vosaltres negun 

fruyt de justícia, emperò, si en vosaltres n’à gens, entrau en la mia casa e posau-vos». 20 

E, com sanct Pau fonch en la casa de Honocíferus, gran goig fonch aquí. E ficà en 

terra los genolls a fer oració, al trencament del pa, ab la paraula de Déu, de la 

abstinència e de la oració de Déu. E dix axí: «Benaventurats són aquells qui són nets de 

cor, car ells veuran Déu. Benaventurats són aquells qui lur castedat hauran servada, car 

ells seran edificats en ésser temple del Sanct Spirit. Benaventurats són aquells qui se 25 

abstendran de tota legesa de peccat, car ab ells parlarà nostre Senyor Déu. 

Benaventurats són aquells qui hauran [CCLIIIb] renunciat aquest món en totes coses, car 

ells plauran a Déu. Benaventurats seran aquells qui hauran temor de Déu, car ells seran 

fets àngels. Benaventurats són aquells qui han rebuda la saviesa de Jesuchrist, car 

aquells seran appellats fills de la Sglésia. Benaventurats són aquells qui guarden8 lo 30 

baptisme entegrament, car ells reposaran prop de Déu lo Pare e del seu Fill molt car. 

Benaventurats són aquells qui reben lo senyal de Jesuchrist, car ells romandran en la 

lum. Benaventurats són aquells qui per la caritat de Déu lexaran l’àbit de aquest món, 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Tecla en la LA. Data de celebració: 23 de setembre. Santa 
Tecla (segle I) fou deixebla de sant Pau, encara que la seua vida es considera llegendària. Es representa 
escoltant la predicació de sant Pau o en algun moment del seu martiri (per exemple, acompanyada de 
lleons); també apareix amb la lletra tau. Aquesta vida segueix com a font l’apòcrif anomenat Acta Pauli et 

Theclae, del segle II. 
b Iconi, població d’Anatòlia Central que correspon a l’actual Konya, Turquia. 
c Listra, població de Licaònia, antiga regió de l’Àsia Menor, situada a la part més interna de l’Anatòlia 
central, Turquia. 

E 



 794

car ells regnaran ab los àngels e, a la dreta part de Déu, seran beneÿts. Benaventurats 

són aquells qui han misericòrdia, car d’ells haurà merçè nostre Senyor Déu e no veuran 35 

lo dia del juý amargós. Benaventurats són los cossos de les vèrgens, car plauran a Déu 

e no perdran mèrit de la lur castedat per ço com la paraula de Déu lo Pare per ells serà 

feta en salut lo dia de la lur fi e hauran repòs per totstemps sens fi». 

E, mentre que sanct Pau dehia aquestes paraules, sancta Tecla, verge, filla de una 

dona per nom Theoclina, que era sposadaa ab un príncep per nom Tammiro, pujà-sse’n 40 

a la finestra, prop de la casa de Honocíferus, e scoltava dia e nit les bones paraules e 

oracions que sanct Pau dehia. E vehia dones vèrgens que entraven e exien a sant Pau 

per oir la sua paraula e desijava que y pogués entrar axí com aquelles. E, quant la mare 

de sancta Tecla vees que la filla stava tant a la finestra scoltant aquelles paraules, 

tramés missatge per en Tammiro, spòs de la filla. E aquest, encontinent, vengué ab 45 

gran goig e, axí com ell entrà dins, dix: «On és la mia sposa Tecla?». E la dona respòs: 

«Novella cosa e novell [CCLIIIc] miracle te havem a dir. Sàpies que la sposa tua ha stat 

tres dies e tres nits a la finestra, axí com aranya, scoltant les paraules de un hom qui és 

vengut en aquella casa, lo qual mostra coses novelles e enganadores. E, axí, só 

maravellada que, per tal vergonya, les vèrgens sien treballades per ell en aquesta ciutat 50 

de Icònia. E prehica a les vèrgens que tenguen un Déu e que visquen castament. E vet 

la tua sposa, qui l’scolta a la finestra, per què tu parla ab ella, car tua9 sposa és». 

E, encontinent, aquest se acostà a ella posant la sua cara darrera les orelles d’ella, 

dient: «Tecla, tu has a mi sposat e yo a tu, quina amor és aqueixa ne què cuydes fer? 

Vols-te partir de mi, per què gira’t a mi, amor mia, e no vulles scoltar aquell hom ne la 55 

sua doctrina». E ella sol no li responia. E la mare dehia-li: «O, filla! E, per què tens la 

esquena girada a ton spòs e no li respons?». E aquestes paraules li dehien plorant la 

mare e l’espòs, lo qual li dix: «O, amiga mia, sposa! Per què·m vols desemparar?». E, 

com molt hagueren plorat e cridat, gens per tot açò no·s girà ne·ls respòs, tant li plahien 

les paraules de sant10 Pau. 60 

E, lavors, Tammiro, irat, isqué de casa per anar a sanct11 Pau e véu a la porta star 

los dos seus companyons, Demas e Hermògenes, e dix-los: «Qui és aqueix ab qui 

vosaltres anau qui12 engana les jóvens vèrgens que no prenguen marits? E, si·m 

mostrau qui és, jo us ne pagaré bé, car yo só príncep de aquesta ciutat». E aquells li 

respongueren dient: «Nosaltres no sabem qui és, mas bé li havem oït dir que, si les 65 

donzelles stan castament, que no prenguen marits, que seran13 salves davant Déu, pus 

que no s’enclinen a peccats». E Tammiro los dix: «Veniu, germans, a ma casa e posar-

vos-eu aquí». E aquests se n’anaren ab ell e féu-los metre [CCLIIId] taula e, 

honradament, ell los convidà e pensà d’ells. E dix-los: «Digau-me, germans, quina és la 

doctrina d’aquell hom? Car yo só fort congoxat per raó de la mia sposa, que ama a ell e 70 

a les sues paraules, de què preu menys mon matrimoni». E, lavors, Demas e 

                                                 
a En el sentit de ‘promesa’. 
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Hermògenes li digueren: «Senyor, fes-lo pendre e digues al jutge que, ab la sua cautela, 

engana les gents e·ls fa tornar chrestians e lo jutge destroir-l’à. Aprés, tu hauràs ta 

sposa e nosaltres mostrarem14 la raó que diu que és falsa, en ço que parla que al jorn del 

juý devem tots resuscitar e nosaltres resucitam tots dies com engenram nostres fills». 75 

E, quant açò hagué oït, l’endemà, abans de dia, molt irat, isqué de casa e anà-

sse’n a casa de Honocíferus e dix a sanct Pau: «O, enganador, tu has corrumpudes totes 

les gents de la ciutat de Icònia e has pervertida aquella que a mi era liurada per muller 

e a mi no·s vol acostar!». E prengueren sanct Pau e portaren-lo davant lo jutge. E molta 

companyia qui·ls seguia cridant e dient: «Senyor jutge, aquest perverteix15 nostres 80 

filles». E en16 Tammiro dix e cridà en alta veu: «O, jutge! Nosaltres no sabem aquest qui 

és ne d’on és vengut e no lexa maridar les vèrgens. Manà-li que diga per què ho fa». E, 

lavors, Demas e Hermògenes digueren: «Senyor jutge, aquell és chrestià, per què·l deus 

destroir més cruelment». E lo jutge dix a sant17 Pau: «Qui es tu ne què és açò que 

mostres ne ensenyes? Car yo veig que no són pochs aquells qui t’accusen». E sanct Pau 85 

respòs ab clara veu dient: «Pus que tu demanes yo qui só ne què és açò que yo prehich, 

prech-te que m’scoltes diligentment e yo dir-t’o-he. Déu meu, qui és en los cels, és Déu 

e hom verdader, qui és salut e sal[CCLIIIIa]vador de tots los chrestians, e aquell m’à 

tramés ací per demostrar a les gents que se aparten de tota corrupció e de tota luxúria e 

de totes altres coses que·ls poguessen portar a mort perpetual e que·ls mostràs camins e 90 

vies on anassen sens peccat. Aquell meu Senyor, qui és en lo cel, tramés lo seu Fill 

beneÿt Jesuchrist, qui demostrà e ensenyà que hom tinga sperança en ell. E aquest 

Jesuchrist ha presa mort e passió per los peccadors de aquest món e, abans de la sua 

mort, los adoctrinà e·ls castigà e que hagueren vera temor e conexença de veritat e que 

stiguessen mundes e nets de tota corrupció. E yo enseny aquestes coses, qui·m són 95 

manifestades de part de Déu, e entench a fer bé sen negun mal». E lo jutge, com hagué 

oïdes aquestes paraules, manà’l ligar e fer metre en lo carçre fins que més diligentment 

lo pogués entendre. 

Sancta Tecla, com oí dir que sanct Pau era en lo carçre, levà’s de nit e donà al 

porter un mantell de pali per tal que la lexàs exir defora e, com fonch a la porta del 100 

carçre, donà al porter lo seu mirall d’argent perquè la lexàs entrar a sant18 Pau. E, com 

fonch19 dins, meté’s als seus peus e scoltava la paraula de Déu ab tanta affectió que no 

li recordava de negunes coses, mas, emperò, sant Pau no·s movia, mas confortave’s en 

si mateix en la sperança de nostre Senyor Déu e en la sua majestat.a E sancta20 Tecla 

alegrave’s molt oint les sues paraules e besava-li a vegades los ferres ab què era ligat.  105 

E, quant vench lo matí, no trobaren sancta Tecla en casa e cercaren-la per les 

carreres e per los camins e son spòs, axí mateix, la fahia cercar. Aprés, los dix un home 

que lo vespre era exida de casa e que se n’anà al carçre de ll’home vell. [CCLIIIIb] E 

Tammiro demanà abans al porter de casa si sabia on era Tecla e aquest li dix: «Senyor, 

                                                 
a ‘Sant Pau estava tranquil a pesar de la seua situació perquè es reconfortava en Déu’. 
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anit me féu obrir la porta e isqué defora e dix que se n’iria al carçre». E Tammiro anà-110 

sse’n al carçre e trobà que sehia als peus de l’apòstol. E, aprés, féu-hi venir lo jutge e 

menaren-se’n sanct Pau ab ells e sancta Tecla romàs al carçre. 

E, com lo jutge hagué molt demanat a sanct Pau, féu-se venir sancta Tecla, la qual 

hi anà ab gran goig. E tots cridaren: «O, jutge, leve’ns davant aquest bacallar, enemich 

nostre!». Aprés, lo jutge començà amonestar sancta Tecla e dix-li: «Per què tu no·t vols 115 

maridar ab en21 Tammiro, ton spòs, segons la ley de Icònia?». E sancta Tecla no li 

respòs ne entenia ni pensava sinó en sanct Pau. Lavors, Theoclina, mare de sancta 

Tecla, cridà ab gran veu: «Sia cremada la heretja traÿdora per tal que totes les vèrgens 

que de ella han pres exemple hagen paor de renunciar a les núpcies, on són obligades». 

E lo jutge fonch spantat de aquests crits e manà que sanct Pau fos lançat de la ciutat ab 120 

grans açots e manà que sancta Tecla fos cremada. 

E lo jutge anà-sse’n a la plaça on devien cremar sancta22 Tecla e tota la gent la 

seguia per tal que la vessen cremar. E la sancta23 verge, axí com anyell en desert qui 

cerca son pastor, mirava deçà e dellà si poria veure sanct24 Pau e véu nostre Senyor en 

figura de sanct Pau, qui stava deprop25 ella, e dehia-li: «Sanct Pau, es vengut tu a mi 125 

per veure si yo ho poré sofferir?». E, dementre que entenia en ell, ella véu que se’n pujà 

al cel. Aprés, vengueren infants jóvens e fadrines carregats de sarments e d’altre26 lenya 

per cremar sancta Tecla. E, com la portaren tota nua, lo jutge se pres a plorar per ço 

com la vehia venir ab tan gran paciència. [CCLIIIIc] E sancta Tecla, ab les mans junctes 

envers lo cel, pujà sobre la lenya e, aprés, hi meteren foch e lo foch s’escampà deçà e 130 

dellà e no li féu negun mal, car Déu la havia visitada. E, encontinent, vengué un núvol 

ple de aygua ab gran tro e plogué tanta pluja ab pedra mesclada que tots los cuydà 

matar e lo foch fonch apagat e sancta27 Tecla fonch desliurada. 

Sanct28 Pau, emperò, era en un moniment fora la vila ab Honocíferus e ab sa 

muller e ab sos fills. E, com haguessen dejunats molts dies, dix la un dels infants, fill de 135 

Honocíferus, a sanct29 Pau: «Senyor, nosaltres tenim fam e nostre pare no ha de què·ns 

compre pa». Lavors, sanct30 Pau se despullà la sua roba e donà-la a l’infant, que la 

portàs a la vila a vendre e que compràs pa. E, mentre que lo fadrí anava a comprar pa, 

véu sancta31 Tecla en la plaça e lo fadrí maravellà-sse’n e dix-li: «E, on vas Tecla?». E 

ella dix-li: «Yo fuig del foch e cerch sanct Pau». E l’infant dix-li: «Segueix-me e yo 140 

mostrar-lo-t’é, car ell se dol molt de tu e ha dejunats per tu VI dies». E, com foren al 

moniment, veren sanct32 Pau, qui stava agenollat faent oració, e dehia axí: «O, Pare, 

Senyor meu Jesucrist! No vulles que lo foch puga fer mal a Tecla, car és serventa tua». 

E sancta33 Tecla stava darrera sanct34 Pau e no la vehia e, lavors, sancta35 Tecla cridà e 

dix: «Pare, Senyor, qui has fet cel e terra, Pare del meu Senyor Jesuchrist, Fill teu, yo a 145 

tu beneesch, car m’as oïda e ajudat en los meus treballs». E sanct36 Pau e los altres, qui 

la veren, hagueren gran goig e feren laors e gràcies a Déu. Enaprés, volgueren-se dinar 

de V pans que tenien e ansiam e aygua, car no tenien alre, dient sanctes37 paraules e 

bones. E, pensant en les sanctes obres de Jesuchrist, dinaren-se. 
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En[CCLIIIId]aprés, dix sancta38 Tecla a sanct Pau: «Leve’m los cabells entorn e 150 

seguir-t’é en tot loch on vages». E sanct Pau dix-li: «Lo temps és mal e tu es molt bella e 

fa’m paor que no t’esdevengués algun desastre pijor que lo primer e tu no u pories 

sofferir». E sancta39 Tecla dix: «No hages paor de mi, dóna’m lo senyal de nostre Senyor 

Déu Jesuchrist e neguna mala temptació no·m tocarà». E sanct40 Pau dix-li: «Tecla hages 

paciència e rebràs lo senyal de salut». 155 

Aprés aquestes coses, sancta Tecla e sanct Pau41 anaren-se’n a la ciutat de 

Antiochia e Honocíferus tornà-sse’n ab sa muller e ab sos fills en Icònia. E, axí com 

sanct Pau e sancta Tecla entraven per la ciutat, un hom vench, per nom Alexandre, 

jutge de la ciutat, e havia acostumat de fer molt de mal. E, tantost, com véu sancta42 

Tecla, fonch-ne molt enamorat e promés a sanct43 Pau molts diners, que la liuràs, e 160 

sanct44 Pau dix-li: «Yo no conech aquesta dona ne45 és mia». E, axí, lexà-la anar. E, 

encontinent, aquell jutge fonch-ne tant scalfat que la abraçà davant tots e sancta46 Tecla, 

contrastant, dix-li: «No vulles fer força a mi, pelegrina, ne vulles corrompre la serventa 

de Déu, car yo só exellada de la ciutat de Icònia per ço com no volguí consentir a 

pendre marit». E, dementre que dehia aquestes paraules, pres-lo als cabells e lançà la 165 

corona del cap en terra. E aquell, qui véu que axí l’avia desonrat com molt la amàs, 

fonch47 ple de ira e accusà-la ab lo cònsol que era heretja. E lo cònsol demanà-li si u 

havia fet ella e ella dix que hoc e lo cònsol donà sentència que fos liurada a bèsties que 

la devorassen, de la qual sentència tota la ciutat se maravellà e planyien-la fort. E totes 

les dones cridaven e dehien: «O, tan mala sentència e tan cruel e tan [CCLVa] injusta és 170 

aquesta!». E, com sancta Tecla véu que tal sentència li era donada, demanà al cònsol 

que negun no la enujàs fins al dia que li era ordenat. E lo cònsol comanà-la a una dona, 

per nom Triphònia, que era molt richa e no havia molt que li era morta una filla, e rebé-

la en comanda e començà de haver consolació ab sancta Tecla en loch de sa filla. 

E, com fonch vengut lo dia que la devien liurar a bèsties salvatges, posaren 175 

sancta Tecla davant una porta on stava una leona e seguia-la na48 Triphònia, en quant 

se dolia molt de ella. E la leona, com la véu, tragué la lengua e lepava-li los peus e tots 

cridaven: «Aquesta és la heretja que desonrà Alexandre!». Aprés, vengueren d’altres 

bèsties e no li feren negun mal e na49 Triphònia tornà-sse’n ab sancta Tecla a casa sua. 

E, la nit aprés, na50 Triphònia somià que sa filla li venia e li dehia: «O, mare! 180 

Prech-te que tengues en loch meu aqueixa Tecla pelegrina fins al dia que deu ésser 

altra vegada liurada a bèsties e prega-la que prech Déu per mi per tal que haja yo loch 

de repòs». E, com na51 Triphònia fonch despertada, plorà molt agrament per ço com 

devien tornar la sancta verge a bèsties salvatges, perquè ella li portava gran amor, e 

dix-li: «La mia filla m’és venguda aquesta nit e ha’m dit que prechs Déu per ella». E 185 

sancta Tecla féu encontinent oració e dix: «Déu del cel, Fill de Déu lo Pare, placia’t que 

dóns a aquesta dona segons la sua voluntat per tal que la sua filla [sia]52 en 

perdurabilitat». 
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E, com fonch vengut l’endemà, dix na53 Triphònia: «Quant injustament és 

condemnada a tan cruel pena tan bella joventut de persona que sia liurada a bèsties a 190 

menjar!». E lo jutge tramés-li missatge que li vengués davant e na54 Triphònia pres-la 

per la mà e aportà-[CCLVb]la en la plaça. E sancta Tecla féu oració dient: «Senyor Déu, 

en qui yo crech e és ma sperança, tu qui·m desliurist del foch, ret merçés a Triphònia, 

car molt se plany e·s dol de la tua serventa e m’à guardada de tota immundícia». E era 

gran remor en aquell loch de les gents, que dehien contra lo55 cònsol com mal dret 195 

demostrava e mal spill. E lo cònsol, guardant los crits del poble, féu-la despullar e tota 

nua ligar en un pal en un camp e les bèsties foren soltes. E havie-y una leona que lo 

cònsol se pensava la devoràs per ço com era molt cruel, la qual se assegué als peus de 

la verge. Aprés, vengué un onso qui la volgué menjar e la leona levà’s contra l’onso e 

matà’l. Aprés, vench un leó de Alexandre, qui la volgué devorar, e la leona se levà e 200 

abraçà lo leó e lo leó e la leona prengueren-se tan fortment que abdosos caygueren en 

terra morts. Enaprés, soltaren moltes bèsties e sancta56 Tecla véu una bassa d’aygua on 

havia moltes serpents e cuques feres e dix: «Hora és que en lo darrer jorn me bateig». E 

volgué’s lançar en l’aygua e lo poble li dix: «No·t vulles metre en aqueixa aygua ne 

destroir ta joventut!». Axí que lo cònsol e les gents se’n ploraven e sancta Tecla, no 205 

guardant a lurs paraules, lançà’s en l’aygua dient: «En nom del Pare e del Fill e del 

Sanct Spirit me met en aquesta aygua». E, com fonch dins, totes les serpents e vipres57 e 

altres males cuques rodaren mortes sobre l’aygua. E vench tantost del cel una58 núvol a 

manera de foch e cobrí-la tota per ço que negú no la pogués veure nua. Lavors, 

vengueren moltes dones, les quals lançaren en aquella aygua mirra e ensens e moltes 210 

bones herbes. Enaprés, dix Alexandre al cònsol: «Yo tinch59 dos bous braus e salvatges, 

vols [CCLVc] que la liguem sobre ells?». E lo cònsol stava trist de dolor que·n tenia e dix: 

«Fes a ta voluntat». E, axí, ligaren sancta Tecla sobre los bous e meteren en les illades 

dels bous ferres calents, los quals cremaren les cordes ab què era ligada, per què sancta 

Tecla fonch desliurada. E, com na60 Triphònia véu aquest fet tant cruel, caygué en terra 215 

esmortida e la sua companyia cridà e plorà pensant que fos morta, de què tota la ciutat 

se avalotà. E, com Alexandre sabé lo fet de Triphònia, pregà lo cònsol que desliuràs la 

donzella per ço que «si na61 Trphònia moria per nostres obres e, aprés, l’emperador 

Cèsar ho sabia, nos poria venir molt de mal per ço com Triphònia és cunyada sua».  

E lo cònsol dix a la donzella: «Que és açò que neguna bèstia no t’ha tocada ne 220 

quals són los teus encantaments?». E sancta Tecla li dix: «Yo só serventa de Jesuchrist, 

qui ha volgut que crega en ell, per què neguna bèstia no m’à gosada tocar, car 

Jesuchrist ha poder de donar vida e mort e tot confort a tots aquells qui sofferen 

tribulacions per la sua amor. Encara, Jesuchrist defén aquells qui en ell han sperança e 

sàpies que negun hom qui no crega en ell no pot ésser salvat». E, com lo cònsol hagué 225 

oïdes aquestes paraules, féu-la vestir de molt nobles vestidures e féu cridar per la vila 

que na62 Tecla fos desliurada e, de açò, la ciutat hagué gran goig. E, açò sabent, na63 

Triphònia, ab tota sa companyia, anà-la a rebre e la abraçà e la besà dient: «Ara conech 
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que la64 mia filla és salvada e vull que tu, Tecla, sies ma filla e ma heretera e que 

posseesques los meus béns aprés la mia mort». 230 

Sancta65 Tecla stigué aquí VIII dies prehicant la paraula de Déu, per les quals 

paraules totes les dones de la casa, ab na66 Triphònia, cregueren en Jesuchrist. E sancta 

[CCLVd] Teclà desijà haver molt sanct67 Pau e féu-lo cercar per la vila e no·l trobaren e 

digueren-li que se n’era anat en una ciutat per nom Merofi.68a  

E, com açò hagués entés sancta Tecla, replegà son mantell en manera de home e, 235 

ab moltes dones jóvens, vench-se’n en la dita ciutat. E entrà en la casa on era sanct Pau, 

qui prehicava la paraula de Déu, e stigué-li davant e, com sanct Pau la véu, fonch69 

maravellat e pensà’s que li fos appareguda en visió. E, quant sancta Tecla véu que ell 

era torbat, dix-li: «O, Pau! Sàpies que yo só batejada, car aquell qui consentí a tu lo 

baptisme70 en l’Evangeli l’à consentit a mi en ma necessitat». E sanct Pau portà-la a casa 240 

de un hom a qui dehien Hèrmens71 e sancta Tecla comptà’ls en quina manera l’avien 

martirizada e sanct Pau plorà com l’avia axí lexada. E stigueren alguns dies plorant e 

pregant e contemplant en Déu fins que sancta Tecla dix que hora era que se’n tornàs a 

Icònia. E sanct Pau dix-li: «Ves ab lo nom de Jesuchrist». Emperò, na72 Triphònia donà 

argent e or a sancta Tecla e que·n donàs la meytat a sanct Pau e, axí, ho féu. 245 

E, quant sancta73 Tecla fonch a Icònia, posà en casa de Honocíferus, qui stava 

prop la casa de sa mare, e aquí pregà nostre Senyor dient: «Senyor Déu Jesuchrist, Fill 

de Déu viu, a tu beneesch e crech e lou e ador, car en aquest loch me mostrist la lum 

tua e m’ajudist en lo foch e en lo mig de les bèsties e tu es ver Déu tot poderós». 

Enaprés, sabé que lo seu spòs era mort, per què ella anà a sa mare dient: «Mare mia, si 250 

tu creus en Jesucrist, Déu del cel, tu seràs benaventurada e, si creus en ell, no seràs 

enganada e, si vols diners, lo meu Déu te’n darà e, si vols tua filla, vet-me ací». E la 

mare no li respòs res e, tostemps, callà. Lavors, [CCLVIa] sancta Tecla, confiant-se en 

nostre Senyor Déu Jesuchrist, dix: «Senyor Déu, tu coneixs totes coses». Per què 

desemparà sa mare e anà-sse’n en una ciutat per nom Selèucia.b E stigué aquí fins que 255 

fonch en edat de vellesa e, ab son bon seny e enteniment, reté l’ànima a nostre Senyor 

Déu. 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 sanct: sant I2 
3 sant: sanct I2 
4 sancta: santa I2 
5 en: e I1 

6 sanct: sant I2 

7 sancts: sants I2 
8 guarden: gnarden I1 

9 tua: tu I2 
10 sant: sanct I2 

                                                 
a Mira, antiga població de la regió Lícia, al sud-oest d’Àsia Menor. 
b Selèucia de Pièria, antiga població i port d’Antioquia, a la costa nord de Síria. 



 800

                                                                                                                                               
11 sanct: sant I2 
12 qui: e qui I2 
13 seran: seram I1 

14 mostrarem: mostrar en I1 

15 perverteix: perteix I1 I2 
16 en: om. I2 
17 sant: sanct I2 
18 sant: sanct I2 
19 fonch: fonc I2 
20 sancta: santa I2 
21 en: om. I2 
22 sancta: santa I2 
23 sancta: santa I2 
24 poria veure sanct: veuria sant I2 
25 deprop: prop I2 
26 d’altre: daltra I2 
27 sancta: santa I2 
28 Sanct: Sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 sancta: santa I2 
32 sanct: sant I2 
33 sancta: santa I2 
34 darrera sanct: derrera sant I2 
35 sancta: santa I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanctes: santes I2 
38 sancta: santa I2 
39 sancta: santa I2 
40 sanct: sant I2 
41 sancta Tecla e sanct Pau: santa tecla e sant pau I2 
42 sancta: santa I2 
43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 
45 ne: ni I2 
46 sancta: santa I2 
47 fonch: fonc I2 
48 na: om. I2 
49 na: om. I2 
50 na: om. I2 
51 na: om. I2 
52 [sia]: sia I2 
53 na: om. I2 
54 na: om. I2 
55 lo: la I1 

56 sancta: santa I2 
57 vipres: viperes I2 
58 una: un I2 
59 tinch: tich I1 

60 na: om. I2 
61 na: om. I2 
62 na: om. I2 
63 na: om. I2 
64 la: ja I1 
65 Sancta: Santa I2 
66 na: om. I2 
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67 sanct: sant I2 
68 Merofi: merosi I2 
69 fonch: fonc I2 

70 baptisme: batisme I2 
71 dehien Hèrmens: dehieu hermens I1 dehien hermes I2 

72 na: om. I2 
73 sancta: santa I2 
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[CXLIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 JUSTINA VERGEa 

Justina és dita de justícia per ço com ella reté a cascú2 ço que seu era, ço és: a Déu, 

obediència; e al sobiran prelat, honor e reverència; e als seus pars, concòrdia; e als 

metges, disciplina; e als enemichs, paciència; e als mesquins turmentats, compassió; e 

als proïsmes, caritat. 5 

LA VIDA DE SANCTA3 JUSTINA VERGE 

ustina fonch verge de la ciutat d’Antiochia e fonch filla del prevere de les ýdoles. E 

sehia tots dies a la finestra e, axí com ella ve[CCLVIb]hia lo diaqua legint l’Evangeli, 

convertí’s per ell. E, com ella ho digués a son pare e un dia abdosos dormissen, 

Jesuchrist los apparegué ab dos àngels dient: «Veniu a mi e yo dar-vos-he lo regne del 10 

cel». E, quant se foren despertats, lo pare e la mare, ab la filla, se batejaren. 

E aquesta Justina verge fonch4 molt treballada per en5 Cebrià, mas ella lo convertí 

a la fe. Aquell Cebrià fonch encantador en sa infantesa e, com ell fos en edat de VII 

anys, ell fonch consegrat per sos parents al diable e usava d’aquella art que les dones 

fahia6 tornar en manera de bèsties e fahia7 moltes altres coses maravelloses. E, com ell 15 

fos enamorat de sancta8 Justina, ell cridà lo diable e pregà’l que li fes haver sancta9 

Justina. E lo diable li dix: «Yo, qui lançí l’ome de paradís e fiu que Caÿm matà son frare 

e que los jueus mataren Jesuchrist e molts hòmens he yo torbats, donchs, no poré yo fer 

que una infanta pugues tu haver? Per què tu pren aquest ungüent e lança’l entorn de la 

sua casa e yo sobrevendré e faré que lo seu cors se encendrà en la tua amor e forçar-la-20 

he que faça a la tua voluntat». E, axí, en la següent nit, lo diable entrà en ella e féu que 

lo seu cor fonch molt comogut en l’amor de aquell. E, com ella ho començà a sentir, 

devotament se comanà a Déu e senyà lo seu cors ab lo senyal de la creu. E lo diable 

spantat fugí e anà-sse’n a Cebrià, qui li dix: «Per què no m’as portada la infanta?». E lo 

dimoni li dix: «Yo viu10 en ella un senyal per lo qual perdí tot lo meu poder».  25 

E en11 Cebrià lexà aquell e cridà’n un altre qui fos més fort, lo qual li dix: «Yo he 

oït lo teu manament e he vist lo poch poder de mon companyó, mas yo t’o esmenaré 

per complir la tua voluntat». Per què lo diable [CCLVIc] vengué a ella e esforçà’s que la 

fes peccar, mas ella se comanà a Déu e senyà’s ab lo senyal de la creu e buffà contra lo 

diable e, encontinent, fugí. E vench-se’n davant Cebrià e Cebrià dix-li: «Què has fet?». E 30 

lo diable respòs: «Sàpies que m’à vençut per un terrible senyal que veig en ella, lo qual 

no gos nomenar». 

Lavors, en12 Cebrià lo lexà e féu-se venir lo príncep dels diables e dix-li: «Quina 

és aqueixa13 vostra virtut que axí vos apodera una infanta?». E lo dimoni li dix: «Yo iré 

a ella e treballar-la-he ab forts febres e li faré venir diversos diables». E, axí, en hora de 35 

                                                 
a Data de celebració: 26 de setembre a Occident. Santa Justina i sant Ciprià (segle III) es representen amb els 
instruments del seu martiri, com ara la graella o l’espasa; sant Ciprià, a vegades apareix amb el diable. 

J 
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mijanit, ell apparegué en forma de una verge e dix-li: «Yo desig ab tu viure castament, 

emperò vull saber ab tu quin mèrit haurem del nostre trebal». E la sancta14 verge li dix: 

«Molts béns haurem e poch trebal». E lo diable li dix: «E, què vol dir açò que Déu mana 

com diu “Crexeu e multiplicau e ompliu la terra”?».a E sancta15 Justina li dix: «Sàpies, 

companyona bona, que, si nosaltres stam vèrgens, que haurem gran mèrit de Déu e, si 40 

no stam vèrgens, per nostra desobediència fa’m paor que no vingam en gran juý e, de 

açò que nosaltres pensam haver guardó, que n’hajam turment». Lavors, la sancta verge 

sostengué en son cor grans temptacions d’amor, per què lo diable se partí d’ella. E la 

sancta16 verge pensà’s qui fóra aquell qui havia ab ella tant parlat e pensà’s que lo 

diable era e senyàs ab lo senyal de la creu e, tantost, li passà la temptació. Enaprés, lo 45 

diable li vengué en forma de un jove molt bell e entrà-sse’n en la cambra d’ella17 e, en lo 

seu lit, ell se posà e la abraçà follament, per què sancta18 Justina se senyà e lo diable 

desparegué.  

Lavors,19 lo diable la treballà e matà molta gent e dehien molts endimoniats que 

gran mortaldat vendria en la ciutat [CCLVId] si na20 Justina no prenia marit. E, com la 50 

ciutat sostengués grans tribulacions, molta gent se n’anaren als parents de na21 Justina e 

digueren-los que li donassen marit, per què desliuraria tota la ciutat de gran treball. E, 

com sancta22 Justina no y volgués consentir, tots li menaçaren de mort, per què ella 

pregà Déu per ells e, tantost, foren desliurats de aquella pestilència. 

Enaprés, lo dimoni se demostrà en forma de sancta23 Justina a Cebrià per ço que 55 

la sua forma ensutzàs. E vengué-sse’n a ell e anà’l abraçar e besar e en24 Cebrià cuydàs 

que fos sancta25 Justina e dix: «Bé sies venguda, Justina, més bella e millor que neguna 

dona». E, quant hagué açò dit, lo diable desparegué, per què·s tingué molt per scarnit. 

E romàs molt trist e enamorat de la sancta verge e vel·la a la sua porta molt temps.  

E, com ellb se demostràs en forma de dona o de ocell per sos encantaments e com 60 

venia a la porta de sancta Justina, no·s podia demostrar sinó en forma pròpria. E 

Acladi,c per la sua art, se demostrà en forma de pardal e posà’s en la finestra de sancta26 

Justina, la qual conegué que era Acladi. E, com ell fos spantat com no podia parlar axí 

com solia, sancta27 Justina ho conegué e hagué temor que, si s’enderrocava,d que no·s 

rompés tot, per què·l ne féu devallar ab una scala e l’amonestà que·s lexàs de la sua 65 

follia per ço que [no]28 fos punit axí com a metziner.  

E, axí vençut lo diable, se’n tornà a Cebrià e stigué davant ell confús,29 per què 

en30 Cebrià li dix: «E, com est tu sobrat? Quina és la vostra força, mesquins, que no 

podeu apoderar una dona e ella vos ha tots apoderats e vençuts vilment? Per què·t 

                                                 
a Gn 1, 28. 
b Es refereix a Ciprià, no al dimoni. 
c Es tracta d’un altre mag enamorat de santa Justina que ajuda a Ciprià i que en LA ha aparegut 
anteriorment, quan s’ha presentat l’enamorament de Ciprià per la santa («Ardens igitur in amorem Iustine 
uirginis ad magicas artes se contulit ut ipsam pro se uel pro uiro quodam Acladio, qui similiter in eius 
amorem exarserat, posset habere» LA 138, 11) 
d ‘Si queia de la finestra...’. 
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prech que·m digues en què és lo seu poder». E lo diable dix-li: «Si tu·m jures per les 70 

mies virtuts que no·t partesques de mi, yo t’o di[CCLVIIa]ré». E en31 Cebrià li dix: «Yo t’o 

jur per les tues virtuts que no me’n partiré». E lo diable dix-li: «Aquella donzella me 

mostra lo senyal de la creu e yo, encontinent, per32 lo meu poder e la mia virtut». E en33 

Cebrià li dix: «Donchs, major és aquella senyal de Jesuchrist que tu». Al qual dix lo 

diable: «Hoc, major en totes coses. E yo e mos companyons, per aquell senyal, som 75 

turmentats en foch que34 jamés no cessarà». E en35 Cebrià li dix: «Yo, donchs, seré 

amich de aquell senyal de la creu per ço que no cayga en aquell vostre turment». E dix 

lo diable: «Tu m’as jurat per les mies virtuts, per les quals negun hom no·s pot desdir, 

que no·t partiràs de mi». E en36 Cebrià respòs: «A totes les tues virtuts renuncïu37 e 

guarnesch lo meu cors del senyal de la creu per ço que no cayga en aquell38 vostre 80 

turment».  

Per què, tantost, en39 Cebrià se n’anà al bisbe, lo qual, pensant que volia metre en 

terror los chrestians, li dix: «O, Cebrià, sies content d’aquells qui són defora! Sàpies que 

no pots a mi res fer contra la Sglésia ne a aquells qui són en la fe de Jesuchrist, car no és 

vençedoraa la virtut de Déu». E en40 Cebrià respòs: «Bé sé yo que no és vençedora la 85 

virtut de Déu». Per què li recomptà tot ço que li era esdevengut e féu-se a ell batejar e 

profità molt en virtut e en sanctedat,41 tant que, com lo bisbe fonch mort, ell fonch 

elegit en bisbe. E posà sancta42 Justina en un monestir e la féu abadessa de moltes 

monges. E en43 Cebrià trametia sovint letres als màrtyrs e44 els confortava en lur 

martyri. 90 

E, com lo compte de aquella regió oís la fama de sancta Justina e de sanct 

Cebrià,45 ell los se féu venir davant e demanà’ls si volien sacrificar als déus seus. Mas, 

com ells stiguessen ferms en la fe de Jesuchrist, lo compte los féu [CCLVIIb] metre en 

una paella plena de pegumta e de oli bullent, mas ells stiguessen aquí sens tot mal. 

Aprés, lo prevere de les ýdoles dix al compte: «Vols que yo stiga prop ells e yo vençré 95 

les lurs arts?». E, com ell fos prop ells, dix: «Gran és lo déu Hèrcules e lo pare dels 

déus, Júpiter». Per què, tantost, isqué foch de la paella qui·l cremà tot ab d’altres qui li 

staven prop. Per què sanct Cebrià e sancta Justina46 exiren de la paella e, aprés, donada 

sobre ells sentència, lo compte los féu degollar. E, com los cossos haguessen lançats al 

camp als cans per spay de VII dies, aprés foren portats a Roma, mas ara són a Placensa.b 100 

Sofferiren passió al VII dia de les kalendes de octobre, en l’any de nostre senyor CCLXXX 

sots en Dioclecià.c 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 cascú: cascun I2 
3 SANCTA: santa I2 
4 fonch: fonc I2 

                                                 
a ‘És invicta, no és vencible’ («inuicta est enim uirtus Christi», LA 138, 89). 
b Piacenza, població de l’Emília-Romanya, Itàlia. 
c Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
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5 en: om. I2 
6 fahia: fehia I2 
7 fahia: fehia I2 
8 sancta: santa I2 
9 sancta: santa I2 
10 viu: fiu I2 (uidi in ea quoddam signum LA 138, 24) 
11 en: om. I2 

12 en: om. 
13 aqueixa: aquexia I1 

14 sancta: santa I2 
15 sancta: santa I2 
16 sancta: santa I2 
17 d’ella: de la verge I2 
18 sancta: santa I2 
19 Lavors: E lauors I2 
20 na: om. I2 
21 na: om. I2 
22 sancta: santa I2 
23 sancta: santa I2 
24 en: om. I2 
25 sancta: santa I2 
26 sancta: santa I2 
27 sancta: santa I2 
28 [no]: no I2 
29 confús: tot confus I2 
30 en: om. I2 
31 en: om. I2 
32 per: perd I2 
33 en: enl I1 om. I2 
34 que: qui I2 
35 en: om. I2 
36 en: om. I2 
37 renunciu: renuncie I2 
38 aquell: aquest I2 
39 en: om. I2 
40 en: om. I2 

41 sanctedat: santedat I2 
42 sancta: santa I2 
43 en: om. I2 
44 e: om. I2 
45 sancta Justina e de sanct Cebrià: santa iustina e de sant cebria I2  
46 sanct Cebrià e sancta Justina: sant cebria e santa iustina I2 
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[CXLIV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT COSME E SANCT DAMIÀ1a 

Cosme és dit de cosmos, que és ‘forma’ o ‘ornat’, o, segons Isidorus, cosmos, en grech, és 

dit ‘net’ en latí, per ço com ell formà los altres per exemple e fonch ornat de bones 

virtuts e net de tots vicis. Damià és dit de dama,b que és una bèstia molt mansa e suau; o 

Damià és dit de dogma, que és ‘doctrina’, e de ana, que vol dir ‘ensús’; o és dit de 5 

damum, que és ‘sacrifici’; o Damià quasi ‘mà del Senyor’. Car ell hagué humilitat en sos 

fets e ensenyà sobirana doctrina en prehicació e féu sacrifici en mortificació de carn e 

fonch mà del Senyor en cura medicinal. 

LA VIDA DE SANCT COSME E DE SANCT DAMIÀ2 

osme e Damià foren germans e nasqueren en la ciutat de Egeac e foren fills de una 10 

dona [CCLVIIc] que era molt religiosa e havia nom Theodora. E aquests dos sancts 

foren ensenyats en art de medicina e saberen-ne tant per virtut de Déu que guarien de 

totes malalties e, no tan solament curaven los hòmens, mas encara les bèsties, sens 

negun preu que no·n rebien. 

Una dona que havia nom Pal·làdia, com hagués despés tot quant havia en metges 15 

e res no li profitàs, ella anà als sancts3 hòmens e pregà’ls que li ajudassen de fluix de 

sanch que tenia e, encontinent, la guariren perfetament. Lavors, la dona tramés present 

a Damià, lo qual ell no volgué rebre, mas, com ella juràs molt ab sagraments terribles 

que·l prengués, ell lo rebé, no per cupiditat del do, mas per la devoció de la dona que lo 

y donava e perquè no menyspreàs lo nom de nostre Senyor e perquè la dona nos fos 20 

perjurada.4 E, quant sanct5 Cosme ho sabé, manà que no posassen lo seu cors, aprés la 

sua fi, ab lo de son germà Damià. En la següent nit, nostre Senyor apparegué a sanct6 

Cosme e scusà lo seu germà del do que havia pres. 

Enaprés, Lícias oí la fama dels sancts7 barons, lo qual era cònsol de la ciutat de 

Èphesi, e féu-los-se davant ve[CCLVIId]nir e demanà’ls d’on eren e què sabien fer ne 25 

com havien nom. E ells respongueren: «Nosaltres havem nom Cosme e Damià e tenim 

altres dos germans qui han nom Antinus e Leònciusd e som chrestians de la terra de 

Aràbia». E, lavors, lo cònsol manà que li portassen los altres dos germans e que tots 

sacrificassen a les ýdoles, mas, com ells8 no u volguessen fer, ell los manà9 turmentar. 

Aprés, los féu lançar en la10 mar, mas, tantost,11 foren desliurats per los àngels e foren12 30 

portats davant lo pretor, qui·ls dix: «Per los déus grans,13 vos jur a vosaltres, 

                                                 
a Data de celebració: 27 de setembre. Sant Cosme i sant Damià (segle III-IV) foren  coenguts amb l’apel·latiu 
dels sants metges per la seua activitat curativa. Es representen amb instruments mèdics, quirúrgics o 
farmacèutics, com ara pots, bisturís o morters.  
b ‘Cérvol’. 
c Aegea, que correspon a l’actual Ayas, població de la regió d’Adana, a l’est de la desembocadura del riu 
Ceyhan, Turquia. 
d Falta un dels tres germans dels sants, Euprepius. 

C 
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encantadors,14 que yo us destroiré en nom de na Diana!». E, lavors, dos dimonis foren 

aquí presents qui turmentaren aquí15 lo cònsol greument, per què cridà e16 dix: «Prech-

vos, barons, que pregueu17 lo Déu vostre per mi!». E, com hagueren feta oració, los 

dimonis se partiren del cònsol, qui dix: «Vist haveu en qual manera los dimonis són 35 

contra mi per ço com yo pensava que·m partís d’ells e yo no comportaré, donchs, que 

vosaltres blasfemeu los meus déus». E, lavors, ell féu lançar los sancts barons en un 

gran foch, mas ells ne isqueren sens tot perill e les flames se n’anaven luny e mataven 

molts de aquells qui·ls miraven. E, aprés, los manaren penjar en lo postell, mas l’àngel 

los guardà, que los ministres no·ls pogueren fer mal, abans los posaren davant lo pretor 40 

sans e alegres. Aprés, lo cònsol féu metre los tres germansa en lo carçre e féu crucificar 

sanct Cosme e sanct Damià18 e los19 féu alapidar al poble, mas les pedres se tornaven en 

aquells qui les tiraven. Aprés, lo cònsol féu venir los tres germans del carçre e féu-los 

star davant lo turment e, en vista d’ells, fahia20 asegetar sanct Cosme e sanct Damià,21 

mas les sagetes tornaven a ells. E, com [CCLVIIIa] lo cònsol se ves confús en moltes 45 

maneres, ell fonch irat e féu degollar tots los sancts.22 E, com tots los chrestians fossen 

recordants23 d’aquella paraula que dix sanct24 Cosme –ço és, que no fossen soterrats 

ensemps en un loch–, ells se pensaren on los porien soterrar e, stant axí, un cavaller 

vench a ells qui·lls dix que tots los sancts25 fossen soterrats en un loch. 

Un pagés dormia en un camp ab la boca uberta e una serp entrà-li dins lo cors. E, 50 

com se fonch26 despertat, ell se n’anà en27 sa casa e havia molt gran torçó e cridà dient: 

«O, sanct Cosme e sanct Damià,28 ajudau-me!». E, com la dolor li cresqués, ell se n’entrà 

en la sglésia dels sancts29 e aquí ell se adormí e la serp isqué-li del cors. 

Un hom30 volgué fer larch viatge e comanà la sua muller a sanct Cosme e sanct 

Damià31 e manà a la sua muller que totahora cregués en aquests sancts hòmens de tot 55 

ço que li manarien fer ne dir. E, com lo marit se’n fonch anat, lo diable se’n vench a la 

dona en forma de home e dix-li: «Yo só Damià, qui só vengut a tu per raó de ton marit, 

que m’à pregat que·t port a ell». E la dona li dix: «Yo bé sé que mon marit me féu 

manament que yo fes tot ço que sanct Cosme e sanct32 Damià volguessen e abdosos m’à 

comanada. E, si·m jures33 sobre l’altar que tu sies aquell e que·m ports sens mal a mon 60 

marit, yo me n’iré ab tu». E lo diable jurà-lo-y, per què ella se n’anà ab ell. E, com foren 

alt en un puig, lo diable la volgué enderrocar de la bèstia per ço que morís. E, com ella 

ho sentí, cridà: «O, senyor Cosme e Damià, ajudau-me, que a vosaltres só yo 

comanada!». E, encontinent, los sancts34 hòmens foren aquí qui la desliuraren e lo 

diable desparegué. E digueren a ella: «Nosaltres som Cosme e Damià, a qui tu fuist 65 

comanada, per què nosaltres som ven[CCLVIIIb]guts a tu». 

E en35 Felip papa,b qui fonch besavi de sanct36 Gregori, a honor de sanct Cosme e 

de sanct37 Damià, féu fer una noble sglésia a Roma e, en aquella sglésia, un hom servia 

als sancts38 màrtyrs, al qual li havia menjat càncer tota la cuxa e sofferia gran dolor. E, 
                                                 
a Encara que són tres els germans dels sants, només se n’han citat dos adés. 
b Es refereix a Fèlix IV, papa del 526 al 530. 
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axí com ell dormia, sanct Cosme e sant39 Damià li apparegueren e portaren ungüent e 70 

la un dix a l’altre: «D’on porem haver carn ab què pugam omplir40 lo loch buyt41 del 

pudriment?». E l’altre respòs-li: «Huy han soterrar en lo cementiri de Sanct42 Pere un 

hom negre de Ethiòpia e prengam de aquell ab què omplam43 ço qui és buyt». Per què 

ells se n’anaren al cementiri e prengueren la cuxa del negre e curaren la naffra ab 

ungüents e la cuxa del malalt ells posaren al cors del negre. E, com lo bon hom se fonch 75 

despertat, ell trobà la cuxa sanada, sens dolor, per què hagué gran goig e s’alegrà. E 

comptà-u a tots en quina manera era guarit, per què aquells trameteren allà on jahia lo 

negre e trobaren-li la cuxa de l’home malalt. 

Sofferiren martyri en l’any de nostre Senyor CCLXXX sots Dioclecià. 

                                                 
1 SANCT COSME E SANCT DAMIÀ: sant Cosme e sant Damia I2 

2 SANCT COSME E DE SANCT DAMIÀ: sant Cosme e de sant Damia I2 
3 sancts: sants I2 

4 perjurada: periura I2 
5 sanct: sant I2 
6 sanct: sant I2 
7 sancts: sants I2 
8 ells: om. I2 
9 manà: feu I2 
10 la: om. I2 
11 tantost: om. I2 
12 foren: om. I2 
13 grans: om. I2 
14 a vosaltres, encantadors: om. I2 
15 presents qui turmentaren aquí: e turmentaren I2 
16 cridà e: om. I2 
17 pregueu: prengueu I1 

18 sanct Cosme e sanct Damià: sant cosme e sant damia I2 
19 los: les I1 

20 fahia: fehia I2 
21 sanct Cosme e sanct Damià: sant cosme e sant damia I2 
22 sancts: sants I2 
23 recordants: recordans I2 
24 sanct: sant I2 
25 sancts: sants I2 
26 fonch: fonc I2 
27 en: a I2 
28 sanct Cosme e sanct Damià: sant cosme e sant damia I2 
29 sancts: sants I2 
30 hom: home I2 

31 sanct Cosme e sanct Damià: sant cosme e sant damia I2 
32 sanct: sant I2 

33 jures: iurs I2 
34 sancts: sants I2 
35 E en: om. I2 
36 sanct: sant I2 
37 sanct: sant I2 
38 sancts: sants I2 
39 sant: sanct I2 
40 omplir: vmplir I2 
41 buyt: om. I2 
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42 Sanct: sant I2 
43 omplam: vmpliam I2 
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[CXLV] LA APPARICIÓ DE SANCT MIQUEL ARCHÀNGELa 

iquel archàngel vol tant dir com ‘sagrada solennitat’b e és dita apparició [I] e 

victòria [II] e dedicació [III] e memòria [IV].  

[I] La apparició de sanct1 Miquel en moltes maneres se demostra. [I.I] 

Primerament, apparegué en lo mont de Gargano, en la terra de Polla,c qui és mont qui 5 

ha nom Gargan, prop la ciutat que ha nom Sypont.d En l’any de nostre Senyor CCCC,e 

en la dita ciutat havia un hom qui havia nom Gargan, del qual hom aquell mont rebé 

nom; e, segons que·s tro[CCLVIIIc]ba en alguns libres, aquell hom rebé son nom d’aquell 

mont, en lo qual staven bous e moltes ovelles.f Esdevench-se una vegada que, entorn 

d’aquell mont, peixà2 bestiar aquell e un bou3 partí’s dels altres e muntà-sse’n en la 10 

altesa del mont. E, com ell no tornàs a casa ab los altres, lo senyor del bestiar lo féu 

cercar e trobaren-lo en la altesa del mont davant una balma. E, axí com lo veren tot sol, 

un hom li tirà una sageta entoxada,4 la qual tornà arrera e ferí aquell qui la havia tirada. 

E los ciutadans d’aquella ciutat, molt maravellats d’aquell fet, se n’anaren al bisbe per 

denunciar la cosa, per què lo bisbe los féu dejunar tres dies e amonestà’ls tots que en 15 

lur oració demanassen a Déu què poria ésser. E sanct Miquel apparegué al bisbe e dix-

li: «Sàpies que aquell hom és naffrat per la mia voluntat ab la sageta que·m tirava e yo 

só Miquel archàngel, qui he ordenat que aquell loch no sia cultivat e que tot sia 

guardat, e volguí-u provar per aytal juý a mi5 ésser guardador de aquell loch». E, 

encontinent, los ciutadans e lo bisbe se n’anaren ab gran honor en aquell loch e no y 20 

gosaren entrar, abans se po[CCLVIIId]saren en oració fora les portes de la balma. 

[I.II] La segona apparició sua fonch6 entorn de l’any de nostre Senyor VII cents e X 

en lo loch qui ha nom Tomba,7g prop la mar VI milles. E sanct8 Miquel apparegué al 

bisbe de la ciutat e manà-li que, en aquell loch, edificàs una sglésia e que fessen aquí 

memòria d’ell axí com fahien9 en lo mont de Gargano. E, com lo bisbe se pensàs en qual 25 

loch ordenaria la sglésia, sanct10 Miquel li dix que en aquell loch la fes on trobaria un 

bou amagat per ladres. Enaprés, lo bisbe duptà de la amplària del loch per ço com hi 

                                                 
a El FS no arreplega el capítol De sancto Forseo episcopo; el FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data 
de celebració: 29 de setembre. Sant Miquel és un dels tres arcàngels, juntament amb sant Gabriel i sant 
Rafael, i la seua figura d’àngel guerrer substituí cultes pagans anteriors, com el del déu Mart romà o el del 
déu Wotan dels longobards. A Orient, la devoció a sant Miquel és prou antiga; en canvi, a Occident, 
s’estén a partir del segle V des de les zones de major influència bizantina. Es representa amb armadura i 
espasa o llança en acció de lluita contra el dimoni o en acció de pesar en unes balances l’ànima d’algú. 
b Error de traducció: «Michaelis archangeli sacra sollempnitas dicitur apparitio...» (LA 141, 13), és a dir, ‘La 
sacra solemnitat de Sant Miquel Arcàngel és dita aparició...’. Com que no s’hi arreplega l’etimologia, 
s’interpreta aquesta primera frase erròniament com a tal. 
c Pulla, regió del sud-est d’Itàlia. 
d Manfredonia, població de la Pulla, Itàlia. 
e «CCCXC» (LA 141, 17). 
f És l’home qui té els bous i les ovelles, no el mont («erat quidam uir nomine Garganus, a quo mons ille 
nomen acceperat, uel secundum quosdam libros ipse a monte nomen acceperat, qui ouium et boum 
infinita multitudine pollebat», LA 141, 17). 
g Es refereix al Mont-Saint-Michel, a Normandia. 

M 
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havia dues roques que no podien moure per poder d’òmens. E sanct Miquel apparegué 

a un hom e dix-li que se n’anàs en aquell loch e que mogués les roques, per què l’ome 

hi anà e mogué-les leugerament. E, com fonch aquí, ordenà la sglésia e ells hi portaren 30 

la meytat del pali e del marbre que sanct11 Miquel havia posat en l’altar de mont 

Gargano. E, com haguessen fretura d’aygua, ells12 feren en una roqua un forat per 

manament de l’àngel, on hix huy molta aygua. Aquesta apparició se féu en aquell loch 

en lo XVII dia de noembre, per què y fan aquesta festa e s’i demostren molts miracles.  

Aquell mont és clos entorn per la mar, mas dues vegades s’i fa camí en l’anya per 35 

on hi pot hom entrar. E, com gran companyia de gents anàs a la sglésia, una dona 

prenys hi anà e, axí anant, una ona de la mar los baté fortment que tots hagueren a 

fugir. E la dona prengue13 no pogué fugir e14 fonch presa per la mar, mas sanct Miquel 

la defés, axí que en lo mig del fons infantà son fill, el tenia en los seus braços e l’aletava. 

Aprés,15 la mar se obrí, per què la dona tengué son camí alegrament. 40 

[I.III] La terça apparició se féu a Roma en lo temps de sanct16 [CCLIXa] Gregori 

papa. Com ell ordenà que cantassen17 letanies per la gran pestilència que era sobre les 

gents e que hom adoràs18 per la salut del poble devotament, ell véu sobre un castel qui 

havia nom en temps passat Memòria d’Adrià l’àngel [de]19 Déu, qui tenia un coltell 

sanguonós e·l torcava. E, per ço,20 sant Gregori entés que la pestilència s’era partida 45 

d’ells21 e que Déu havia oïda lur oració, per què féu fer una sglésia aquí22 a honor de 

Sanct Miquel e, per ço, és appellat castell de Sanct Àngel.b Aquesta apparició e aquella 

que·s féu en lo mont de Gargano és celebrada de maig.c 

[I.IV] La quarta apparició se troba en les companyies dels àngels, car la primera 

companyia d’ells és dita gerarchia, de gerar, que vol dir ‘sagrat’, e de archos, que vol dir 50 

‘príncep’, quasi ‘sagrat principat’. Cascuna de les lurs gerarchies contenen en si tres 

órdens, car la més alta conté en si seraphín e cherubín e los trons; e la mitjana conté en 

si, segons que diu Dyonís, senyories e les virtuts e les potestats; la terça conté en si lo 

principat e los archàngels e los àngels. La ordenació e la exposició de aquestes coses 

pot haver per semblant en los terrenals principats, car los ministres qui sots un rey 55 

aministren, los uns aministren prop lo rey, axí com cambrers e consellers e assessors, 

semblants són aquests als órdens de la primera gerarchia. Són encara alguns officis en 

regiment del regne, e alguns qui no són assignats a cert loch del regne per regir, axí 

com són prínceps de cavallers e jutges de cort, aquests són semblants a la segona 

gerarchia. Són encara qui són posats a regiment en alguna partida del regne, axí com 60 

prebosts e bal·les, e aytals són menors officis e aquests són semblants als órdens de la 

terça [CCLIXb] gerarchia.  

                                                 
a «bis in die» (LA 141, 38): ‘dues vegades al dia’. 
b Vid. capítol XLVIII 91-105. 
c El 8 de maig. 
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E, axí, los tres órdens de la primera gerarchia són rebuts en quant ells stant prop 

Déu e a ell se converten.a E en açò són tres coses necessàries, ço és: sobirana amor, e aço 

és quant a l’orde de seraphín, que vol dir ‘argent’;b e perfeta conexença, e açò és quant 65 

a cherubín, que vol dir ‘plenitut de sciència’; e perpetual compreniment23 e usament, e 

açò és quant als trons, que vol dir ‘sella’, perquè en ells Déu se reposa dementre que 

ells en si fa reposar. Los tres órdens de la mijana gerarchia són rebuts en quant han 

ésser davant lo rey a regir a la universitat dels hòmens en comú. Aquest regiment stà 

en tres coses, ço és: davant anar e en manar, e açò pertany a l’orde de les senyories, al 70 

qual s’esguarda que sia davant los altres e que·ls endreç a tots ministeris divinals e 

que·ls man totes coses (e açò és demostrat en Zacharies, en lo V capítol, en lo qual un 

àngel dix a l’altre: «Corre e parla en aquest infant dient», etc);c està en obrar, e açò 

pertany a l’orde de les virtuts, a les quals no és res impossible que no sia fet ço que és 

manat per ço com a ells és donat poder sobre les greus coses que·s pertanyen al 75 

ministeri divinal e, per açò, los és donat que fassen miracles; e aquell regiment stà en 

constrényer les coses impetrades que sien prest fetes, e açò pertany a l’orde de les 

potestats, axí com en Thobies, segons que·s lig en lo VIII capítol, on és dit que Raphael 

religà lo dimoni en lo desert sobirà de Egipte.d Los tres órdens de la darrera gerarchia 

són rebuts segons que han regiment determenat, car los uns són en una província, e 80 

aquests són los órdens dels principats, axí com era lo príncep de Persa, qui era davant 

tots los presidents,e [CCLIXc] del qual és legit en Daniel, en lo X capítol;f alguns són 

ordenats a regir multitud, axí com de una ciutat, e aquests són dits archàngels; e altres 

són ordenats a regir una persona singular, e aquests són dits àngels. On és dit que 

aquests denuncien les coses poques per ço com lo misteri és determenat a un hom e los 85 

archàngels denuncien les coses majors per ço com lo bé de una multitud és més digne 

que bé de un home. 

En la assignació dels òrdens de la primera gerarchia, sanct Gregori e sanct24 

Bernat se acordaren ab sanct Dyonís, car és presa segons la fruïció de aquells, la qual 

stà en la fervent amor quant al seraphín e en amagada conexença quant al cherubín25 e 90 

en perpètua retenció quant als trons. Mas desacorden-se, segons que appar, en dos 

órdens en la assignació de la mijana e de la darrera, ço és, en lo principat e en les 

virtuts, car sanct Gregori e sanct Bernat26 hagueren altre pensament, segons que és 

rebuda la mijana gerarchia en prelació dels àngels e la darrera en aministració. E la 

prelació és en los àngels en tres maneres, car davant los spirits dels àngels són aquells 95 

qui són dits senyories; e són àngels davant los bons hòmens, e aquells són dits 

principats; e són àngels davant los dimonis, e aquells són dits potestats, e orde e gran 
                                                 
a ‘Estan a prop de Déu i a ell s’adrecen’ («deo assistunt et ad ipsum conuertuntur» LA 141, 65). 
b «ardentes» (LA 141, 66). Potser es tracta d’una errada d’impremta, una confusió entre les grafies de la d i 
de la g. 
c Za 2, 4. 
d Tb 8, 3. 
e Error de FS: «Persis» (LA 141, 77), ‘perses’. Aquest error potser siga una mala lectura de persiencs. 
f Dn 10, 13. 
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dignitat en aquests se mostra. Lo ministeri és en tres maneres e és un qui és en obrar e 

altre en ensenyar majors e menors coses; lo primer, en virtuts, los segons és dels 

archàngels e lo terç, dels àngels. 100 

[I.V] La quinta apparició és de la qual és legit en la Hystòria tripartita. Car, prop 

Constantinoble, és un loch en lo qual, en temps passat, se colia la dea Vesta,a mas ara és 

ordenada sglésia a honor de Sanct [CCLIXd] Miquel, lo qual loch és appellat Sant27 

Miquel. Com, donchs, un qui havia nom Aquilí fos pres per febre molt ardent e com los 

metges li donassen medicines a veure, tantost les lançà e, d’aquí avant, tot quant 105 

menjava ne bevia tot ho lançava. E, com ja fos prop de la mort, ell se féu aportar en 

aquell loch, creent que aquí morria o perdria la languor que tenia. Al qual apparegué 

sanct Miquel dient que fes una confectió a si de mel e de vi e de pebre e totes les coses 

que menjàs que les ne untàs e, axí, hauria bona sanitat. La qual cosa, com ho hagué fet, 

ell fonch guarit perfetament, com, emperò, segons art de medicina, lo contrari sia vist, 110 

los abeuratges calts als colèrichs ésser donats.b 

[II] Enaprés, és dita victòria de l’archàngel sanct28 Miquel e dels altres àngels en 

moltes maneres, segons que és trobat. [II.I] La primera fonch aquella que sanct Miquel 

donà als predits sypotans29 en tal manera. Aprés algun temps, pus que fonch trobat 

aquell loch, los napoletans, qui eren gentils, hagueren batalla contra los sypotans30 e los 115 

beneventans, qui eren luny L milles de Sypont, e, ordenat lur exèrcit, començaren a 

batallar. Los qualsc demanaren tres dies de spay per consell del bisbe per ço que 

dejunassen tres dies e que demanassen adjutori a lur patró sant Miquel. E, en la terça 

nit, sanct31 Miquel apparegué al bisbe e dix-li que les sues pregàries eren oïdes e que 

hauria victòria e li manà que·s combatés ab los enemichs. E, quant los32 vengueren 120 

contra lo mont de Gargano, tremolà fortment e caygueren grans lamps e fonch33 gran 

scuredat en la altura del mont, entant que VI cents hòmens dels enemichs hi foren 

morts per los lamps e tots los altres se feren chrestians. 

[II.II] La segona victò[CCLXa]ria que sanct Miquel obtengué fonch com lançà 

l’àngel Lucifer ab tots los seus del cel, segons que és posat en lo Apocalipsi: «Feta és 125 

gran batalla en lo cel, Miquel batallava», etc.d Com, donchs, Lucifer demanàs la 

egualtat de Déu, l’àngel sanct Miquel, qui portava la bandera de la companyia del cel, 

vench e lançà Lucifer del cel ab tots aquells qui a ell consentiren e·ls enclogué en aquell 

loch tenebrós fins al jorn del juý. Axí que no·ls és degut de star en lo cel ne en la 

sobirana partida de l’ayre per ço com és loch clar e delitós ne en terra ab nosaltres per 130 

ço que no·ns treballen fort. Mas que stan en l’ayre, qui és entre lo cel e la terra, per ço, 

com guarden al cel [e] veuran la glòria que han perduda, que n’hagen dolor e, quant 

                                                 
a Divinitat romana que presidia el culte del foc domèstic i del foc públic. 
b ‘Encara que, segons la medicina, resulta contraproduent donar begudes calentes als colèrics’ («secundum 
medicine rationem contrarium esse uideatur calida pocula colericis exhibere», LA 141, 98). La bilis es 
considerava un humor calent i sec, per això no era recomanable augmentar la calor amb begudes calentes. 
c Es refereix als de Siponto (és a dir, Manfredònia). 
d Ap 12, 7. 
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veuran los hòmens pujar là on ells són devallats, que, per enveja, sien turmentats. Mas, 

algunes vegades, per voluntat de Déu, devallen a nosaltres, on, segons que és 

demostrat a alguns sancts, sovint volen entorn de nosaltres com a mosques e tot l’ayre 135 

omplen,34 car, segons que diu Haymó e los altres doctors, que aquest ayre és axí ple de 

dimonis e de malignes spirits com és lo raig del sol de menut pols. E, jatsia açò que ells 

sien molts, segons que diu Orígenes, la lur companyia minva com nosaltres los vençem 

ne·ls sobram, axí que aquell qui és vençut per algun sanct hom, d’aquí avant, no·l pot 

temptar d’aquell vici. 140 

[II.III] La terça victòria és que han los àngels contra los dimonis com se combaten 

per nosaltres e·ns desliuren de lurs temptacions, e és en tres maneres. Primerament, 

refrena lo poder dels dimonis, segons que·s lig en lo Apocalipsi, en lo XX capítol, de 

l’àngel qui ligà lo dimoni e·l meté a baixa e·n Thobies se lig, en lo VIII capítol, del diable 

qui [CCLXb] fonch ligat en lo desert sobirà;b e aquesta religació no és altra manera sinó 145 

refrenament del poder d’ell. En la segona manera, refredant lo desig que és senyalat en 

lo Gènesi, en lo XXXII capítol, on és dit que l’àngel tocà lo nervi a Jacob e, encontinent, li 

marfà.c La terça és memòria de la passió de Jesuchrist, que emprempta en les penses 

dels hòmens, e açò és significat en lo Apocalipsi, en lo VII capítol, on és dit: «No vullau 

noure», etc.;d e en Ezechiel, en lo XI capítol, se diu: «Signa thau en los fronts dels 150 

hòmens plorants»e (thau és letra feta a manera de creu e aquells qui·n són senyats no 

temen l’àngel percucient);f e aquí és dit: «Aquell sobre·ll qual vosaltres veureu thau no·l 

mateu»).g 

[II.IV] La quarta victòria és la qual sant35 Miquel és havedor de Antichrist com lo 

matarà. E, lavors, sanct36 Miquel, príncep gran, axí com ajudador37 e defenedor contra 155 

Antichrist, starà contra ell fortment, segons que·s lig en Daniel, en lo XII capítol.h 

Enaprés, Antichrist, segons que diu la Glosa en lo Apocalipsi, en lo XIII capítol (sobre 

aquell loch que diu: «Yo viu un dels caps d’ell mort»),i car ell se fingirà mort e starà 

amagat per tres dies e, aprés, ell apparrà dient que és resuscitat.j E, per la sua art, ell se 

farà portar per l’ayre als diables e les gents lo adoraran per les maravelles que farà. 160 

Enaprés, ell muntarà en Montolivet, axí com diu la Glosa sobre aquell loch en la 

Segona Epístola als Thesolonenses,38 en lo segon capítol dient: «Nostre Senyor lo 

                                                 
a Ap 20, 1-3. 
b Tb 8, 3. 
c Gn 32, 25. 
d Ap 7, 3. 
e Ez 9, 4. 
f És a dir, l’‘àngel exterminador’ («angelum percussorem», LA 141, 126). 
g Ez 9, 6. 
h Dn 12, 1. 
i Ap 13, 3. 
j Tal com està construïda l’oració, falta el verb principal. Se solucionaria si prescindirem de la conjunció 
car, amb la qual cosa l’oració subordinada es convertiria en la principal («Deinde antichristus, ut dicit 
Glossa Apoc. XIII super illud ‘Vidi unum de capitibus eius occisum etc.’, mortuum se finget...» LA 141, 
130). 
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matarà», etc.a En aquell loch, axí com ell starà en la sua tenda e en la sua cadira, del 

qual Jesuchrist se’n pujà, sanct Miquel vendrà, qui·l matarà. De la qual batalla e 

victòria és entés, segons sanct Gregori, allò que és dit en lo Apocalipsi, en lo XII capítol, 165 

com diu: «Feta és la gran [CCLXc] batalla en lo cel per sanct Miquel», etc.b Aquella 

paraula és exposta de tres batalles de sanct Miquel, ço és: de la batalla que ell hagué ab 

Lucifer com lo lançà del cel e de la batalla que hagué ab los dimonis qui treballen a 

nosaltres e de aquesta batalla, de la qual és dit ací, ço és, contra Antichrist, la qual té de 

haver39 ab ell en la fi del món. 170 

[III] En la terça manera, aquesta festa és dita dedicació de sanct Miquel per ço 

com en aquest dia lo dit loch en lo mont de Gargano fonch dedicat per sanct40 Miquel, 

segons que ell revelà, que, quant los sypotans41 se’n42 foren tornats de la mort de lurs 

adversaris, ells duptaren si gosarien entrar en aquell loch. Per què lo bisbe se’n consellà 

ab lo papa Pelagi,c qui li dix que, si hom devia aquella sglésia dedicar, que majorment 175 

la devia hom dedicar en aquell dia que hagueren la victòria: «Emperò, si plau en altra 

manera a sanct43 Miquel, demanem-li la sua voluntat». Per què lo poble ab lo bisbe 

dejunaren III dies e sanct Miquel los apparegué dient: «No us fa mester a vosaltres 

dediqueu la sglésia que yo he dedicada». E manà’ls que, en lo següent dia, ab lo poble 

entrassen en la sglésia e que adorassen e que ell los seria patró special e que u sentirien. 180 

E dava’ls aytal senyal de la consegració, ço és, que ells pujassen de la part d’orient e 

aquí ells trobarien petjades d’òmens enguastades en marbre. Per què, al matí, lo bisbe e 

tot lo poble se’n vengueren al loch e, entrant ells, trobaren gran balma e tres altars, dels 

quals los dos eren devers tremuntana e lo terç era envers orient, qui era cubert de un 

pali roig. E, quant hagueren cantades les misses e hagueren tots combregat, ells se’n 185 

tornaren cascuns en son [CCLXd] loch ab goig. Aprés, lo bisbe hi tramés preveres e 

clergues qui aquí celebrassen offici contínuament. E, en aquella balma, hix 

contínuament molta aygua dolça, de la qual beuen moltes gents com han combregat e 

sana diverses malalties. Lavors, lo sobiran bisbe, com ho hagué oït, ordenà que aquest 

dia fos celebrat per tot lo món a honor de sanct Miquel e de tots los àngels.d 190 

[IV] En la quarta manera és dita aquella festa memòria de sanct Miquel e fem 

memòria de tots los àngels en aquesta festa e, generalment, los honram tots. E convé’ns 

que·ls honrem en moltes maneres per ço com ells nos són guardes e ministres e frares e 

ciutadans ab nosaltres e són portadors de les nostres ànimes al cel e les presenten 

davant Déu e són cavallers nobles del rey perdurable e consoladors de les nostres 195 

tribulacions.  

                                                 
a 2Te. 2, 8. 
b Ap 12, 7. 
c La consagració de l’església de Sant Miquel tingué lloc el 493 i Pelagi I fou papa del 556 al 561. Es refereix, 
doncs, al papa Gelasi I (492-496). 
d Es refereix a la data d’aquest capítol, el 29 de setembre. 
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[IV.I] Primerament, donchs, los devem honrar per ço com són nostres guardes, car 

a tothom són donats dos àngels: un mal per exercitar e altre bo a guarda de hom. Car la 

guarda del bon àngel és assignada a hom en lo ventre e en lo naximent e, quant és nat, 

mentre viu. En aquests tres staments és necessària a home la guarda de l’àngel, car, 200 

dementre que és en lo ventre, pot ésser leugerament condemnat; e, com és nat, ans que 

sia batejat, pot ésser leugerament condemnat; e, com és gran, pot ésser empatxat 

leugerament en peccats. Car lo diable fa açò en home jove: la raó l’engana per molt 

saber e la voluntat44 se embolica per mansuetut e la virtut l’estreny per força. E, per ço, 

li fonch mester a l’hom que bon àngel li fos assignat, per ço que l’endrés e li enseny 205 

contra falsia e error e li mostre a bé a fer contra los blandiments e que·l defena contra 

strenyiment e violència.  

Lo [CCLXIa] profit de la guarda angelical se pot assignar en home en quatre 

maneres. La primera és que perfeta45 faça l’ànima en bé de gràcia, e açò fa l’àngel en 

l’ànima en tres maneres. Primerament, leva tot empaig de peccat d’ome, e açò és 210 

significat en Èxodi, en lo XII capítol, quant l’àngel ferí lo primer nat d’Egipte.a En la 

segona manera, lo títol de peresa scomou a bé fer, que és significat en Zacharies, en lo 

quart capítol dient: «L’àngel de Déu me scomogué quasi com hom qui·s desperta de 

dormir».b En la terça manera, en la via de penitència lo porta, e açò és significat en 

Thobies, en lo V capítol, de l’àngel qui·l portà e·l reportà.c 215 

Lo segon profit és, ço és, que ell lo guarda que ell no cau en peccat de culpa, e açò 

fa l’àngel en tres maneres. La primera, que impetra46 lo peccat que no·s faça, e açò 

fonch significat en Balam quant anava per maleir lo poble de Israel, qui fonch empatxat 

per l’àngel.d En la segona manera, lo guarda quant lo increpa dels mals que ha fets e li 

diu que se’n castich, e açò és en lo libre dels Jutges significat, en lo segon capítol, en lo 220 

qual loch, com l’àngel increpàs los fills de Israel per ço com eren dobles de cor,e ells 

cridaren e ploraren.f En la terça manera, quasi violència portant, guarda l’ome e ell lo fa 

esforçar que·s guart dels mals que són presents, e açò és significat en la violència e 

ductió de Loth e de la sua muller, ço és, de costuma de peccat.g 

Lo terç profit és que l’àngel fa a l’home que, si cau en peccat, que prest lo’n fa 225 

levar, e açò fa l’àngel en tres maneres. La primera, que amonesta hom que haja 

contrició, e açò és significat en Thobies, en lo XI capítol, en lo qual loch Thobies, a47 

ensenyament de l’àngel del fel ‒per lo qual és entesa contrició‒, untà los ulls del cor al 

pare.h En la segona manera, [CCLXIb] fa hom purgar la boca per confessió, que és 

                                                 
a Ex 12, 29. 
b Za 4, 1. 
c Tb 5, 20. 
d Nm 22, 12-31. 
e ‘Prevaricadors’. 
f Jt 2, 1-4. 
g Gn 19, 15-17. 
h Tb 11, 8. 
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significat en Isaÿes, en lo VI capítol, en lo qual loch se diu que los lavis48 de Isaÿes són 230 

purgats per l’àngel.a En la terça manera, fa hom alegrar l’àngel a fer satisfactió, segons 

que·s diu per sant Luch en lo XV capítol, en lo qual loch se diu que major goig és en lo 

cel sobre un peccador qui faça penitència que no sobre XCIX justs, qui no freturen de 

penitència.b 

Lo quart profit és que l’àngel fa a l’home que·l guarda de peccat e de la temptació 235 

de l’enemich, car, tantes vegades com és temptat, tantes vegades pecca. E açò fa en tres 

maneres, car l’àngel refrena49 lo poder del diable e desminueix lo desig d’ell e donant a 

nosaltres memòria de la passió de Jesuchrist, per què nosaltres lo enemich 

menyspream, axí com ja és dit damunt.  

[IV.II] Per la segona raó, devem nosaltres honrar los àngels per ço com són 240 

ministres nostres, car, segons que·s diu en lo libre dels Hebreus, en lo primer capítol: 

«Los spirits són aministradors».c Car per nosaltres són tots tramesos: los sobirans són 

tramesos als mijans e los mijans als més baxos e los més baxos són tramesos a nosaltres. 

Aquest trametre pertany a la bondat divinal, car en açò és manifestada la bondat 

divinal quant ell ama la nostra salut en ço que ell tramet los nobles spirits, qui són ab 245 

ell ajustats, per gran caritat a nosaltres procurar la nostra salut. E, per la lur caritat, nos 

devem nosaltres honrar, car han a nosaltres gran caritat en ço que desigen la nostra 

salut (per la qual cosa dix Isaÿes: «Vet-me, Senyor, tramet-me los àngels, qui·ns poden 

ajudar»)d per ço com ells veen que nosaltres freturam de lur adjutori e veen que los 

mals nos contrasten; e, per ço que a nosaltres sien tramesos, la ley de la angelical caritat 250 

ho demana. [CCLXIc] En la terça manera,e són tramesos los àngels a la fretura humana 

per ço que inflamen lo effecte de l’hom a amor e, en tal manera, se lig que foren 

trameses carretes de foch. Aprés, són tramesos los àngels a il·luminar l’enteniment de 

l’hom a conexença, e açò és significat en lo Apocalipsi, en lo X capítol, en l’àngel qui 

tenia lo libre ubert en la sua mà.f Axí mateix, són tramesos los àngels a nosaltres per 255 

confermar en tota cosa de perfectió fins a la fi, e açò és significat en lo libre dels Reys, 

en lo XIX capítol, en lo qual loch se diu que l’àngel aportà pau a Helies e una taça 

d’aygua, per què menjà e anà ab fortalesa per aquell menjar fins al mont de Déu.g 

[IV.III] Per la terça raó, són honradors los àngels per nosaltres per ço com són 

frares e ciutadans ab nosaltres, car tots los elegits són rebuts als órdens d’éls: alguns 260 

als50 més alts e alguns als més baxos e alguns als mijans, segons que han mèrit, jatsia 

que sancta51 Maria sia sobre tots los àngels, la qual cosa diu sanct Gregori en una sua 

omelia. Diu que: «Són alguns qui desigen poques coses, mas d’açò no·s lexen de 

                                                 
a Is 6, 6-7. 
b Lc 15, 7. 
c He 1, 14. 
d Is 6, 8. 
e La primera, per la bondat divinal; la segona, per la caritat angelical. 
f Ap 10, 2. 
g 1Re 19, 6-8, 
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anunciar als frares e aquests corren en lo nombre dels àngels. Són-ne52 d’altres qui 

poden pendre e anunciar sobiranes coses dels secrets celestials e aquests són ab los 265 

archàngels. Són-ne d’altres qui maravelloses coses fan e obren valentment e aytals són 

ab les virtuts. Són-ne d’altres qui fan fugir los malignes spirits ab virtut de oració e 

aquests són ab les potestats. Són-ne d’altres que, rebudes les virtuts, trespassen los 

mèrits dels elegits e són principats ab los frares elegits e aytals són ab principats per 

mèrits sortits. Són-ne d’altres qui són axí en si mateixs que tots lurs vicis 270 

senyore[CCLXId]gen, axí que per lur nedesa53 de vida són appellats déus entre hòmens 

(per què fonch dit a Moysés: “Yo t’é constituït déu de pharaó”),a e tals stan ab les 

senyories. Són-ne d’altres en los quals stà nostre Senyor axí com en sa cadira president 

e examina los fets dels altres, per los quals sancta mare Sglésia és regida, moltes 

vegades de alguns no ferms fets tots los elegits són curats, e ab los trons stan aytals. 275 

Són-ne d’altres qui són més plens de caritat de Jesuchrist que·ls altres e aytals, per sorts 

de lur mèrit, són nomenats ab cherubín, car cherubín és dit ‘plenitut de ley’ (segons 

que diu sanct54 Pau, plenitut de ley és caritat). Són-ne d’altres qui tan solament per 

amor de sobirana contemplació en lo desig de lur Senyor stan, axí que res no desigen 

en aquest món, mas que, per sola amor de perdurabilitat, són pescuts e les terrenals 280 

coses lançen de lur pensament, per què totes coses temporals trespassen per pensa a 

l’amar de Déu e cremen e, per la lur ardor, reposen, car amen e cremen e, parlant, se 

encenen. E aquells que ells toquen per paraula, encontinent, los fan scalfar en la amor 

de Déu, per la qual cosa aytals reben55 entre seraphín la lur sort». 

[IV.IV] Per la quarta raó, són honradors los àngels per ço com són portadors de les 285 

nostres ànimes en lo cel, e açò fan en tres maneres. La primera, que apparellen la via, 

axí com diu Malachies en lo terç capítol: «Yo tramet l’àngel meu, qui apparellarà les 

vies davant la tua cara».b En la segona manera, per la via apparellada que·ns donen al 

cel, axí com se diu en Èxodi, en lo XXIIII capítol dient: «Yo tramet l’àngel meu, qui·t 

guarda en la via e portar-t’à en la terra, la qual yo prometí als pares teus».c [CCLXIIa] En 290 

la terça manera, nos col·loquen en lo cel, axí com diu sanct56 Luch, en lo XV capítol 

dient: «Fet és dementre que·s movia lo pobre e era portat per los àngels en lo si de 

Abraam».d 

[IV.V] Per la quinta raó, són honradors los àngels per nosaltres per ço com ells són 

portadors de les nostres oracions, que representen davant Déu, axí com se diu en 295 

Thobies, en lo XII capítol dient: «Quant adoraves ab làgremes e soterraves los morts, yo 

portí la tua oració al Senyor».e E, davant Déu, al·leguen per nosaltres, axí com diu en 

Job, en lo XXIII capítol dient: «Si un àngel serà qui parla una de les semblants coses e 

                                                 
a Ex 7, 1. 
b Ml 3, 1. 
c Ex 23, 20. 
d Lc 16, 22. 
e Tb 12, 12. 
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qui annuncia la egualtat de l’home Déu, haurà merçè d’ell»;a e Zacharies diu en lo 

primer capítol: «E respongué l’àngel del Senyor e dix: “O, Senyor de les companyes, e 300 

fins a quant nos perdonaràs de les ciutats de Hierusalem e de les ciutats de Judà, de les 

quals es tu irat? Aquest és ja lo LXX any».b Los àngels de Déu57 ajuden a nosaltres 

renunciant la sentència de Déu, axí com se diu en Daniel, en lo IX capítol, on és dit que 

Gabriel, a ell volant, dix: «Del començament de les tues pregàries [és]58 exida la 

paraula», etc.c (e diu la Glosa: «ço és, la sentència de Déu»); e segueix-se: «Yo só vengut 305 

per ço que yo·t contradiga, car tu est hom de desigs».d D’aquests tres, diu sanct59 

Bernat, sobre los Cants dient:e «Discorre l’àngel, mijà entre lo amat e la amada, vots 

offerent e dons referents, excita aquesta e mitiga aquell». 

[IV.VI] Per la VI raó, los devem honrar per ço com ells són cavallers nobles del rey 

perdurable, axí com diu en60 Job: «E no és nombre dels cavallers d’ell».f Car, axí com 310 

veem en los cavallers de algun rey que alguns stan tostemps en la sala del rey e 

acompanyen lo rey ab la sua honor e cantant ab solàs al [CCLXIIb] rey; e alguns guarden 

les ciutats e los castells del rey e ells combaten los enemichs, e tals com aquests són los 

cavallers de Christ. Car alguns són en la sua sala real, ço és, en lo cel emperial, e aquí 

acompanyen tostemps lo rey dels reys e canten tostemps a la sua honor en la sua glòria 315 

cantar de alegria dient: «Sanct, sanct, sanct,61 Senyor, benedictió e claredat e saviesa és 

ab tu per totstemps»;62g e açò se lig en lo Apocalipsi, en lo VII capítol. Los63 altres 

guarden les ciutats viles e castells e aytals64 són aquells qui a nosaltres són assignats a 

guardar, guardant l’estament de les vèrgens e dels continents e dels maridats e dels 

religiosos, axí com diu Ysaÿes: «Sobre los murs teus, Hierusalem, constituí guardes».h 320 

Los altres combaten los enemichs de Déu, ço és, los dimonis, axí com se diu en lo 

Apocalipsi: «Feta és batalla en lo cel, Miquel e los àngels d’ell se combatien ab lo 

drach».i 

[IV.VII] Per la VII65 raó, són honradors per nosaltres per ço com són consoladors de 

les nostres tribulacions, axí com diu Zacharies en lo primer capítol: «L’àngel qui 325 

parlava en mi bones paraules de consolació»;j e en Tobies66 se diu, en lo V67 capítol: «Tu 

sies de fort coratge», etc.k E açò fan los àngels en tres maneres. La primera, confortant, 

axí com se diu en Daniel, en lo X capítol dient: «Com Daniel caygués, l’àngel lo tocà 

dient: “No hajes temor, pau sia ab tu, conforta’t e sies fort”».l E, en la segona manera, 

                                                 
a Jb 33, 23-24. 
b Za 1, 12. 
c Dn 9, 23. 
d Ibidem. 
e Es refereix al seu comentari sobre el Càntic dels càntics (31, 5). 
f Jb 25, 3. 
g Is 6, 3 i Ap 7, 12. 
h Is 62, 6. 
i Ap 12, 7. 
j Za 1, 13. 
k Tb 5, 13. 
l Dn 10, 19. 
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nos donen consolació a nosaltres conservant en nostra paciència, axí com se diu en lo 330 

psalm: «Als àngels seus ha Déu manat de tu que·t guarden en les vies tues»;a e, en altre 

loch, diu: «En les mans te portaran e·t guardaran».b En la terça manera, nos donen 

consolació en refredant la nostra tribu[CCLXIIc]lació, e açò és significat en Daniel, en lo 

terç capítol dient: «L’àngel de Déu devallà als tres infants en la fornal e·ls fonch enmig 

quasi com a68 vent de ros buffant».c 335 

                                                 
1 sanct: sant I2 

2 peixà: paxia I2 

3 bou: thoro I2 
4 entoxada: entoxicada I2 
5 juý a mi: om. I2 
6 fonch: fonc I2 
7 ha nom Tomba: es dit mont tuba en la terra de normandia I2 (in loco qui Tumba dicitur LA 141, 28) 
8 sanct: sant I2 

9 fahien: fehien I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 ells: om. I2 
13 prengue: prenys I2 
14 e: e axi I2 
15 Aprés: E apres I2 
16 sanct: sant I2 
17 cantassen: cautassen I1 

18 adoràs: oràs I2 
19 [de]: de I2 
20 per ço: om. I2 
21 s’era partida d’ells: era cessada I2 
22 aquí: om. I2 
23 compreniment: comprimement I2 

24 sanct: sant I2 
25 al cherubín: als cherubins I2 
26 sanct Gregori e sanct Bernat: sant gregori e sant bernat I2 
27 Sant: sanct I2 
28 sanct: sant I2 

29 sypotans: sypontans I2 

30 sypotans: sypontans I2 
31 sanct: sant I2 
32 los: los enemics I2 
33 fonch: fonc I2 
34 omplen: vmplen I2 
35 sant: sanct I2 

36 sanct: sant I2 
37 ajudador: ajudar I1 
38 Thesolonenses: thesalonecenses I2 
39 té de haver: deu hauer I2 
40 sanct: sant I2 
41 sypotans: sypontans I2 
42 se’n: seu I1 

43 sanct: sant I2 

                                                 
a Sal 91, 11. 
b Sal 91, 12. 
c Dn 3, 50. 
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44 voluntat: volunta I1 

45 perfeta: perfecta I2 
46 impetra: empatxa I2 (impediendo peccatum futurum ne fiat LA 141, 169) 
47 a: per I2 

48 lavis: labis I2 
49 refrena: refrene I2 
50 als: al I1 

51 sancta: santa I2 
52 Són-ne: e son ne I2 
53 nedesa: medesa I2 
54 sanct: sant I2 
55 reben: rebe I1 

56 sanct: sant I2 
57 de Déu: om. I2 

58 [és]: es I2 
59 sanct: sant I2 
60 en: om. I2 
61 Sanct, sanct, sanct: sant, sant, sant I2 
62 totstemps: tostemps I2 
63 Los: E los I2 
64 aytals: semblants I2 
65 VII: setena I2 
66 Tobies: lo libre de tobies I2 
67 V: cinque I2 
68 a: om. I2 
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[CXLVI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 HIERÒNIMa 

Hierònim és dit de gera, que vol dir ‘sanct’,2 e de nemus, quasi ‘bosc sant’; o de norma, 

que és ‘ley’, on és dit en la sua legenda que Hierònim és interpretat ‘sagrada ley’. Car 

ell fonch sanct,3 ço és, ferm e net o tenyit de sanch o a sagrat ús assignat, axí com los 

vexells del temple eren dits sancts4 per ço com eren a sagrat ús assignats. Fonch ell 5 

sanct5 en bones obres e net en pensa per puritat de sanch e tengué en la pensa la passió 

de Jesucrist e fonch a sagrat ús assignat per la exposició de la sagrada Scriptura. E és6 

dit bosch de boscatge, en lo qual stigué algun temps. És dit ley per la sua reglar 

disciplina, que ensenyà als monges seus, e per ço que ell expongué la sagrada Scriptura 

e la interpretà.7 Hierònim encara és interpretat ‘visió de bellesa’ e ‘judicador de 10 

paraules’. E bellesa és en tres maneres: la primera és spiritual, que és en l’ànima; la 

segona, moral, que stà en honestat dels costums; la terça és intel·lectual, que és bellesa 

angèlica. Car ell hagué bellesa spiritual en diverses maneres de virtuts e hagué bellesa 

moral en honestat de vida e hagué bellesa intel·lectual en excel·lent puritat. E judicà e 

examinà axí les sues paraules com les dels altres: les sues, examinadament parlant; les 15 

dels altres, veres confirmant, les falses confonent8 e les duptoses exponent. 

LA VIDA DE SANCT HIERÒNIM [CCLXIId] 

ierònim fonch fill de Eusebi, qui fonch noble hom del castell de Strido, qui té de 

les affinitats de Dalmàcia e de Pannònia, e aquí ell nasqué. E, mentre que era 

infant, se n’anà a Roma e aprengué letra grega e latina e hebraica de tot perfetament. E, 20 

en art de gramàtica, hagué Donatb preceptor e, en rethòrica, hagué Victorino oradorc e, 

en les divinals Scriptures, se exercitava dia e nit e, d’aquí aprés, copiosament e, aprés, 

ho demostrà abundantment.  

Axí com ell ho diu en una epístola a Eustochi, un temps fonch que ell legia de nit 

Tul·lid e de dia Plató per ço com no li plahia legir en lo libre dels prophetes, axí que en 25 

hora de mijanit, una vegada, en temps de quaresma, fonch per febre congoxat, entant 

que la sua vida solament era en los pits. E, axí com li apparellaven ço que mester era 

per soterrar, encontinent fonch portat en la cadira del jutge e fonch demanat de quina 

condició era, per què ell dix que era chrestià. E lo jutge li dix: «Tu ments, que abans es 

ciceronià e no es chrestià, car allà on tens lo tresor aquí tens lo teu cor». E, lavors, sanct9 30 

                                                 
a Data de celebració: 30 de setembre. Sant Jeroni (ca. 342-420) fou escriptor i teòleg cristià, autor de la 
traducció llatina de la Bíblia, la Vulgata, versió de referència de l’Església occidental, de la qual és una de 
les autoritats més importants, especialment a l’edat mitjana, juntament amb sant Agustí, sant Ambròs i 
sant Gregori el Gran. Es representa com a anacoreta o com a escriptor, acompanyat de la creu, d’una 
calavera o d’un lleó, a vegades també del capell cardenalici. 
b Eli Donat (segle IV), escriptor i retòric. 
c Gai Mari Victorí (segle IV), professor de retòrica i filòsof neoplatònic, comentador de Ciceró i traductor 
d’Aristòtil i d’obres neoplatòniques, es convertí al cristianisme el 355. 
d Marc Tul·li Ciceró (106-43 aC), orador, escriptor, polític i filòsof llatí. 

H 
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Hierònim cal[CCXLIIIba]là,10 per què lo jutge lo manà greument batre. Sanct11 Hierònim 

cridà dient: «Merçè hajes de mi, Senyor!». E aquells qui prop li staven pregaren lo jutge 

que li perdonàs e sanct Hierònim jurà e dix: «Senyor, si yo he may libres seglars ne yo 

lig en ells, axí m’hages com si yo t’havia negat». E, per aquest sagrament, ell fonch lexat 

e tornà en son spirit e trobà’s tot banyat de làgremes e greument batut, per què ell 35 

contínuament legí en los libres divinals.  

Com fonch en edat de XXXVIII anys, ell fonch ordenat en prevere e cardinal en la 

sancta Sglésia de Roma. E, com fonch mort en Liberi papa,a tota la clerecia cridà e dix 

que sanct12 Hierònim era digne13 de ésser papa, mas, com ell increpàs la leugeriab de 

alguns monges14 e clergues, aquells ne foren indignats e li donaren tot lo treball que 40 

pogueren e l’escarnien per una gonella de dona, segons que diu en Johan Belet. Axí 

com sanct15 Hierònim se levà als matines, ell se vestí una gonella de dona que li havien 

posada al cap del lit los seus enemichs pensant16 que fos la sua e, axí, vengué a la 

sglésia. E, com sanct17 Hierònim se trobà axí vestit, conegué la follia d’aquells qui u 

fahien per presumpció a dar18 que ell tenia dona, per què·s partí de ells e anà-sse’n al 45 

bisbe de Constantinoble, qui havia nom Gregori Nazareu.19c 

Enaprés, ell se anà en un hermitatge e aquí ell sofferí molts treballs, segons que 

ell recompta a Eustochi dient: «Tant com yo stiguí en l’ermitatge20 tot sol, en aquella 

gran solitud cremada per la calor del sol, la qual molt desplau als monges, yo·m pensé 

que fossen21 los delits de Roma, mas los meus membres avorriren molt lo vestir del 50 

sach e la mia carn scaldada,22 que semblava de moro. E yo, qui plorava tots dies! E, com 

volia dormir, yo m’havia a lançar tot nuu. Dels menjars ne [CCXLIIIbb] de beure,23 no·t 

vull dir, jatsia que los malalts usen d’aygua freda e rebre alguna cosa cuyta manifest és 

que és luxúria. E lo meu lit era acompanyat de schorpions e de bèsties salvatges. 

Moltes vegades era en los delits dels infants, mas, per negun moviment corporal, lo 55 

meu cors no era mogut. E, axí, plorant contínuament, yo subjugava la meua24 carn. Lo 

dia ajustí ab la nit, que no cessava de plorar ne de pensar pensaments tot sol, coses 

desertes. E, segons que a mi és testimoni, Déu, aprés molts treballs, m’era vejares que 

yo fos ab grans companyies d’àngels».  

E, com aquí hagué stat en penitència per IIII anys, ell se n’anà al castell qui ha 60 

nom Bethleem e aquí ell se posà com a bèstia sàvia en la menjadora del Senyor per star 

aquí. E ell tenia la sua Bíblia closa, la qual havia ell feta ab molt gran treball, e en los 

altres libres ell legia. Tots dies dejunava fins al vespre. E aquí ell ajustà molts25 

dexebles. E, en lo seu bon prepòsit, stigué L anys e V mesos que no féu alre, sinó 

transladar les sanctes Scriptures. E, axí, ell stigué en sa virginitat fins a la fin de la sua 65 

vida, jatsia qui26 en aquesta legenda diu que ell stigués tostemps verge, ell, emperò, de 

si mateix scrigué a Pammachi: «La virginitat port davant en lo cel, no gens que yo la 

                                                 
a Liberi, papa del 352 i el 366. 
b «lasciuiam» (LA142, 35). 
c Gregori de Nazianz, bisbe de Constantinoble el 381. 
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haja». Fonch ell fatigat per tan gran flaquesa que no·s podia levar, abans se posava en 

un seu lit, qui penjava ab cordes en una biga, per ço que d’aquí ensenyàs, axí com 

podia, l’offici del monestir.  70 

Un dia, axí com sanct27 Hierònim sehia ab los frares per oir la sancta liçó,28 

encontinent un leó coxo los entrà en lo monestir e tots fugiren, sinó ell, qui·l rebé axí 

com a hoste, per què lo leó li ensenyà lo peu, de què·s dolia. E, lavors, sanct Hierònim 

appellà los frares e féu-li lavar los [CCXLIIIbc] peus diligentment e trobaren-li la planta 

del peu naffrada de una spina. E lo leó fonch guarit e aquí stigué ab ells com a bèstia 75 

mansa. Lavors, sanct Hierònim se pensà que Déu l’agués a ells tramés per lur profit e, a 

consell dels frares, donaren-li aytal offici: que portàs un ase que tenien a la pastura e 

que·l guardàs. Axí que lo leó se’n menava l’ase a la pastura e·l guardava e, axí com era 

hora deguda, ell lo se’n tornava axí com si fos persona raonable. Una vegada, com era a 

la pastura, mercaders passaven per aquell loch ab camells carregats e portaren-se’n29 80 

l’ase, per què lo leó no u sentí per ço com dormia. E, com fonch despertat, ell cercava 

deçà e dellà grunyent per l’ase e, com no·l pogués trobar, tot trist tornà-sse’n a la porta 

del monestir e no volgué dins entrar. E, com los frares veessen que era vengut més tart 

que no solia e sens l’ase, pensaren-se que per fam lo s’agués menjat e no li volgueren 

dar a menjar. E, com en açò dubtassen, anaren los frares a la pastura e may no trobaren 85 

negun senyal per què l’ase fos mort e digueren-ho a sanct Hierònim. E, lavors, manà 

que li fessen portar lenya en loch de l’ase e, axí, los monges lo carregaren de lenya axí 

com si fos ase e lo leó la portava pacientment. E, un dia que lo leó hagué feta la sua 

obra, anà-sse’n allà on li levaren l’ase per veure si’l trobaria e, axí cercant deçà e dellà, 

ell véu camells qui passaven carregats ab mercaders e l’ase venia primer carregat. E, 90 

axí, era d’aquella terra costuma que, quant van larch camí, l’ase va primer, qui guia los 

camells per ço que tenguen millor lo camí. E lo leó anà devers ells ab gran brogit, axí 

que tots los mercaders fugiren e lo leó portà-sse’n l’ase ab los camells carregats al 

monestir. E los frares digueren-ho30 a sanct31 Hierònim, qui·ls dix: [CCXLIIIbd] «Oïu, 

frares, vosaltres lavau los peus als vostres hostes e·ls donau a menjar, aprés sperau la 95 

voluntat de Déu». E, lavors, lo leó anava tot alegre per lo monestir e, de goig, lançave’s 

davant los monges. E, lavors, sanct32 Hierònim manà als monges dient: «Anau,33 frares, 

e donau ço que mester sia als vostres hostes». E, axí com ell dehia aquestes paraules,34 

lo porter vench de la porta, qui dix que hostes havia a la porta qui volien veure l’abat. 

E, com li foren davant, lançaren-se als seus peus demanant perdó del que tenien culpa, 100 

axí que sanct35 Hierònim los féu tornar lo seu e que no tocassen lo que no era lur. 

Lavors, ells lo pregaren que prengués la meytat de l’oli que portaven per benedictió, 

per què ell a penes lo volgué rebre e prometeren-li que cascun any n’i portaren36 tant 

per totstemps, ells e lurs hereters.37 
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E, com en lo temps antich cascun capellà cantava en la sglésia ço que·s volia, per 105 

què en38 Theodosi emperador,a segons que diu en Johan Beleth, pregà en Dàmasi papab 

que él fes ordenar l’offici de la Sglésia a algun savi hom. E, com ell sabés que sanct39 

Hierònim era molt bé instruït en lenguatge grech e en hebraich e que era molt perfet en 

tota saviesa, lo papa li manà que ordinàs40 l’offici de la Sglésia. Lavors, sanct41 

Hierònim a cascuna fèria assignà un nocturn propri e que diguessen Gloria Patri en la fi 110 

de cascun psalm; aprés, ell ordenà les Epístoles e los Evangelis per cascuns dies de 

l’any ne com se cantassen ab l’altre offici. Exceptat lo cant, totes les altres coses 

pertanyent a l’offici42 ordenà raonablement e aquell offici ordenat ell tramés de 

Bethleem en Roma al sobiran43 bisbe; fonch, per ell e per los cardenals,44 molt aprovat e, 

per totstemps, autenticat. 115 

Aprés açò, ell ordenà un sepulcre a la porta de la balma on jagué nostre 

Sen[CCLXIIIIa]yor, en lo qual loch fonch soterrat sanct45 Hierònim com hagué viscut XC 

anys e VI mesos. 

En quanta reverència ell fonch, sanct46 Augustí ho diu manifestament en les letres 

que li tramés, de les quals él scriví axí: «Al senyor molt amat e cultivament de la sancta 120 

caritat Hierònim, Augustí ab deguda honor». En altra manera, li47 scriví axí: «Sanct48 

Hierònim fonch prevere molt savi en grech e49 en latí e en hebraich qui visqué lonch 

temps en loch sanct50 studiant en la sancta Scriptura, axí que, per les nobles paraules, 

resplandí de orient fins al solponent axí com a làntia». Sanct51 Pròsper parla d’ell en les 

Cròniques axí: «Hierònim fonch prevere en Bethleem e aquí ell stava ab tot lo món clar e 125 

fonch de molt gran enginy e, per son studi, servia a la Sglésia». Isidorus diu en lo Libre 

dels interpretaments axí: «Hierònim fonch molt savi en tres lenguatges, la interpretació 

del qual és rebuda davant tots los altres per ço com ell interpretà e parlà molt 

clarament e verdadera». E, en lo Diàlogo de sanct52 Severí, dexeble de sanct53 Martí, qui 

fonch en aquell temps, scriví de sanct54 Hierònim en tal manera: «Hierònim hagué 130 

mèrits de fe e de virtuts e fonch molt instruït en latí e en hebraich, tant que negun hom 

no era comparat de saber ab ell. Ell hagué tostemps batalla ab heretges, qui l’agueren 

en avorrició per ço com ell reprenia la vida d’aquells qui vivien en mals, mas, per los 

bons, era amat e honrat. E treballà tostemps en liçons e en libres, axí que no havia repòs 

dia e nit que no legís o que no scrivís». Morí en l’any de nostre Senyor CCCXCVIII. 135 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 sanct: sant I2 
3 sanct: sant I2 
4 sancts: sants I2 
5 ell sanct: sant I2 
6 és: es ell I2 
7 interpretà: interpta I1 

8 confonent e: confouent e I1 confonent I2 

                                                 
a Teodosi I, emperador del 379 al 395. 
b Damas, papa del 366 al 384. 



 827

                                                                                                                                               
9 sanct: sant I2 

10 Error de foliació per CCLXIII. callà: calia I1 

11 Sanct: sant I2 
12 Sanct: sant I2 
13 digne: dinge I1 

14 monges: canonges I2 (clericorum et monachorum LA 1004, 35) 
15 sanct: sant I2 
16 enemichs pensant: ennemichs pensant I1 enemics pensas I2 

17 sanct: sant I2 
18 dar: dar entendre I2 
19 Nazareu: nasançeno I2 
20 ermitatge: e mitatge I1 

21 fossen: fos en I2 (me Romanis deliciis interesse LA 142, 40) 
22 scaldada: scaldaua I2 
23 beure: beuere I1 

24 meua: mea I1 

25 molts: molt I1 

26 qui: que I2 
27 sanct: sant I2 
28 liçó: liçon I2 
29 portaren-se’n: portaren seu I1 

30 digueren-ho: d gueren ho I1 

31 sanct: sant I2 
32 sanct: sant I2 
33 Anau: Aanau I1 

34 paraules: parauls I1 

35 sanct: sant I2 
36 portaren: portarien I2 
37 hereters: heretres I1 

38 en: om. I2 
39 sanct: sant I2 
40 ordinàs: ordenàs I2 
41 sanct: sant I2 
42 pertanyent a l’offici: om. I2 
43 sobiran: sobira I2 
44 fonch, per ell e per los cardenals: e per ell e per los cardenals fon I2 
45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
47 li: om. I2 
48 Sanct: Sant I2 
49 e: om. I2 
50 sanct: sant I2 
51 Sanct: Sant I2 
52 sanct: sant I2 
53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
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[CXLVII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 REMIGIa 

Remigi és dit de remige, que és ‘guiador de nau’ o ‘rector’; o és dit de remis, que són 

‘instruments’ o ‘aparellament de fust’ ab què fan anar les [CCLXIIIIb] fustes galeres; e es 

dit de gyon, que vol dir ‘luytament’, per ço com ell governà la Sglésia del perill del2 

naufraig e la’n portà al port de paradís e, per ella, luytà contra los empatxaments del 5 

diable.  

LA VIDA DE SANCT3 REMIGI 

emigi convertí lo rey de França,b qui havia una muller per nom Recoldina, molt 

bella chrestiana, e volia son marit convertir a la fe de Jesuchrist, mas no ho podia 

fer. E, com ella hagués un fill del rey, encontinent lo volgué batejar, mas lo rey lo y 10 

vedà, del que ella fonch4 molt irada, emperò acabà-u ab5 lo rey, per què ab gran goig lo 

batejà. E, com fonch batejat, l’infant se morí, per què dix lo rey: «Ara par que Crist no6 

és Déu com no l’à pogut fer viure com ell hagués rebuda la sua fe, qui·n fóra molt 

exalçada si visqués». Lavors, la reyna li dix: «Sàpies, senyor, que Déu nos ha feta gran 

honor, car ha volgut rebre lo7 primer fruyt que havem hagut de nostre cors e és-li donat 15 

al teu fill lo regne qui és sens tota8 mesura».  

Enaprés, ella9 hagué un altre fill, que féu batejar ab grans prechs que féu al rey, 

[CCLXIIIIc] e, encontinent, l’infant fonch10 malalt. Lavors, dix lo rey a la reyna: 

«Verament lo teu Déu és molt dèbil, que no pot fer viure negun11 qui sia batejat en son 

nom. Sàpies que, si havies mil fills e tots los batejaves, que tots morrien». Mes,12 20 

emperò, lo fill guarí, qui regnà aprés son pare. Enaprés,13 la reyna s’esforçà que 

convertís lo rey a la fe de Jesuchrist,14 lo qual hi contrastà molt, emperò, a la fi, lo rey se 

convertí per ella. 

Aprés, aquest rey, qui havia nom Ludivich,15c volgué la Sglésia dotar e dix a 

sanct16 Remigi que, aytant17 com ell encircuiria mentre que ell dormiria en lo migjorn, 25 

que ell18 lo y atorgava tot en devoció e, axí, fonch19 fet. Mas, com un hom tingués un 

molí endins los térmens de sanct20 Remigi, lo moliner, veent sanct21 Remigi en los 

térmens del molí, tantost lo’n lançà per força. E lo sanct22 hom dix-li: «Amich, no·t sia 

greu si nosaltres havem aquest molí ensemps». Encontinent, la roda se girà damunt 

davall e lo moliner dix: «O, servent de Déu, vine e ensemps hajam lo molí». E sanct23 30 

Remigi li dix: «Sàpies que yo ne tu no l’aurem». Per què la terra los begué.d 

Com sanct24 Remigi sabés que gran25 carestia devia ésser en la terra, ell ajustà 

molt gran multitut de gra, mas alguns hòmens qui eren embriachs lo li cremaren per 
                                                 
a Data de celebració: 1 d’octubre, commemoració del trasllat de les relíquies. Per a més informació sobre la 
vida de sant Remigi, vid. capítol XX. 
b Es refereix a Clodoveu I, rei dels francs del 509 al 511. 
c Error per Clodoveu que ja apareix en el ms. llatí V. 
d ‘La terre begué al molí i al moliner’. 

R 
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malesa. E, com sanct26 Remigi ho sabé, ell hi anà e véu lo blat qui cremava e, com fes 

gran fret, ell s’i escalfava e dix: «En tots temps és bo lo foch, mas aquells qui açò han 35 

fet, ab tot lur parentiu, cremaran tostemps en lurs genitius e les dones hauran 

guaternons27a en la gola». Per què axí s’esdevengué en aquella vila fins que per 

Carles28b són dispergits. 

És notadora cosa que la festa de Sanct29 Remigi se fa en lo mes janer e és festa del 

dia que ell morí, mas fem festa30 de la translació del seu cors, ço és, que, com lo cors 40 

portaven aprés que fonch mort a la sglésia de Sanct Timotheu e de Sanct [CCLXIIIId] 

Apolinari31 e·l passaven davant la sglésia de Sanct Christòfel,32 ell pesà tant que no·l 

pogueren moure de un loch, per què pregaren Déu que·ls demostràs si volia jaure33 en 

la sglésia de Sanct34 Christòfel,35 on havia moltes relíquies de sancts.36 Per què assajaren 

de levar lo cors e portaren-lo leugerament e meteren-lo dins la sglésia, on lo soterraren 45 

molt honradament. En lo qual loch, com molts mirachles fes, los capellans examplaren 

la sglésia e li feren un bel sepulcre darrera l’altar. E, com lo y volgueren portar, no·l 

pogueren moure e, com ells se posassen en oració, hora de37 mijanit tots se adormiren. 

E, en lo següent dia, que la Sglésia diu kalendes de octobre, ells trobaren lo sepulcre ab 

lo cors de sanct38 Remigi, que·s fonch mudat per los àngels en aquell loch on ells lo 50 

volien mudar. Enaprés39 lonch temps, en aquell mateix dia, fonch mudat en una capsa 

d’argent. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 del: de I2 
3 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
4 fonch: fonc I2 
5 ab: apres ab I2 
6 no: uo I1 

7 lo: la I1 

8 tota: om. I2 
9 ella: om. I2 

10 fonch: fonc I2 
11 negun: neguni I1 

12 Mes: mas I2 
13 Enaprés: Apres I2 
14 de Jesuchrist: crestiana I2 
15 Ludivich: ludouic I2 
16 sanct: sant I2 
17 aytant: tant I2 
18 ell: tot I2 
19 fonch: fonc I2 
20 sanct: sant I2 
21 sanct: sant I2 
22 sanct: sant I2 
23 sanct: sant I2 
24 sanct: sant I2 

                                                 
a Potser es refereix a les galteres. 
b Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador a partir del 
800. 



 831

                                                                                                                                               
25 gran: om. I2 
26 sanct: sant I2 
27 guaternons: guotornons I2 
28 Carles: carls I1 

29 Sanct: sant I2 

30 festa: festa del dia I2 
31 Sanct Timotheu e Sanct Apolinari: sant timotheu e sant apolinari I2 
32 Christòfel: christofol I2 
33 volia jaure: velia laura I1 

34 Sanct: sant I2 
35 Christòfel: christfel I1 

36 sancts: sants I2 
37 de: e I1 

38 sanct: sant I2 
39 Enaprés: Euapres I1 
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[CXLVIII] LA VIDA DE SANCT LEODEGARIa 

eodegari, dementre que ell resplandia per virtuts, ell meresqué que fonch fet bisbe 

de la Sglésia eduensa.b E, com [CCLXVa] lo rey Clotari morís,c sanct Leodegari 

fonch molt treballat per lo regiment del regne. E, per voluntat de Déu e per lo consell 

dells prínceps, en Childerich,d qui era frare del rey Clotari, fonch fet per tots rey. Mas 5 

Ebroni1e s’esforçava que·n lançàs en Childerich e que en Theodorich,f qui era germà 

d’en Childerich, fos rey, no gens per profit del regne, mas com era del poder lançat e 

per tots irat. E, com ellg hagués vergonya de la ira del rey e dels2 prínceps, <e> ell 

demanà licència3 e se n’entrà en un monestir e, com lo rey lo y hagués atorgat, ell 

tengué lo seu frare en Theodorich ben guardat per ço que no fes alguna cosa contra lo 10 

regne e, per sanctedat e providència del bisbe, tots havien pau. 

Aprés algun temps, lo rey, per consell de mals hòmens, fonch tant mogut4 contra 

lo sanct hom de Déu que en totes maneres lo volia matar, mas lo sanct bisbe volia rebre 

la sua ira en paciència e abraçava los seus enemichs axí com5 si fossen amichs. Enparés, 

ell féu ab lo rey que ell cantàs la missa en lo dia de Pasca en la ciutat on eren e fonch-li 15 

dit que lo rey lo volia matar en aquella nit, axí com ell havia6 tractat, mas ell, per7 tot 

açò, no fonch spantat, abans en aquel dia8 menjà ab lo rey en la sua taula. E, axí, aprés, 

él fugí al perseguidor e mes-se en un monestir per nom Luxuviensh per Déu a servir e 

serví encara molt, ab gran caritat, a Ebroín, qui stava amagat en hàbit de monge.  

Aprés poch temps, lo rey morí e en Theodorich fonch rey, per què sanct 20 

Leodegari, per prechs9 del poble e de l’abat, se’n tornà al seu bisbat. E se’n portà a10 

Ebroín, qui fonch fet seneschal del rey, qui, aprés, fonch pijor que no era abans e 

esforçave’s que pogués matar sanct Leodegari, per què li tramés [CCLXVb] cavallers 

qui·l prenguessen. E, com ho sabé sanct Leodegari, axí com fugia e exia de la ciutat, los 

cavallers11 lo prengueren e li tragueren los ulls. 25 

Aprés dos anys,12 sanct Leodegari fonch portat ab son frare en Garí en lo palau 

del rey e aquí ell respòs als scarniments que li fahia Ebroín sàviament, per què lo 

malvat manà apedregar a Garí fins que murís. E féu portar sanct Leodegari descalç per 

una ribera tot dia, en què havia pedres agudes. E, com diguessen que en aquells 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 2 d’octubre. Sant Leodegari (mort el 677) 
fou bisbe d’Autun i estigué implicat en les lluites per a accedir al tron de la noblesa merovíngia. Es 
representa revestit de bisbe en el moment de la decapitació o amb el cap entre les mans. 
b ‘D’Autun’. 
c Clotari III, rei dee Nèustria i Borgonya del 658 al 673. 
d Khilderic II, rei franc d’Austràsia del 663 al 675) i Nèustria i Borgonya del 673 al 675. 
e Ebroí, mestre de palau de Nèustria (ca. 657-683), implicat en la lluita pel poder entre Clodoveu III i 
Teodoric III. És un dels personatges que simbolitzen la maldat al llarg de la LA, juntament amb Julià 
l’Apòstata. 
f Teodoric III, rei franc de Nèustria i Borgonya el 673 i del 675 al 691 i d’Austràsia del 679 al 691. 
g Es refereix a Ebroí. 
h Luxeuil, convent entre Borgonya i Austràsia, de gran importància en l’epoca merovíngia. 
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turments loava Déu, ell li féu levar la lengua e ja, per açò, lo sanct hom no perdé lo13 30 

parlar, abans prehicava e adorava sovint e dix en qual dia ell exiria d’aquesta vida ne 

Ebroín ne com morrien. Aprés, un gran lum li encircuí lo cap en manera de corona e, 

com molts ho vessen, ells demanaren al sanct hom bisbe quina meravella era aquella. 

E, lavors, ell se posà en oració e féu gràcias a Déu e amonestà tots aquells qui eren 

presents que mudassen lur vida en millor. E, quant açò oí dir Ebroín, fonch molt irat e 35 

tramés-li quatre hòmens qui·l14 degollassen. E, axí com lo portaven, ell los dix: «No us 

és mester, frares,15 que molt siau fatigats, mas, axí, compliu la voluntat d’aquell qui us 

hic ha tramesos». E, per aquestes paraules, los tres qui·l volien degollar foren moguts a 

pietat, entant que·s lançaren als seus peus e li demanaren perdó. E lo quart lo degollà e, 

com l’agué degollat, encontinent fonch pres per lo demoni, qui·l lançà dins en un foch, 40 

e aquí ell morí. 

Aprés dos anys, Ebroín oí dir que lo sanct hom era ennoblit per miracles e 

tramés-hi un cavaller per veure si era ver. E, quant lo cavaller fonch allà, ell ferí la 

tomba ab lo taló, ergullosament dient: «Muyra tot[CCLXVc]hom qui creu que hom mort 

puga fer miracles». Per què, tantost, fonch pres per los diables e morí encontinent. E, 45 

axí, per la sua mort, ell loà16 lo sanct hom. E, com açò oí dir Ebroín, ja fonch més irat e 

esforçà’s de abaixar la fama del sanct hom, lo qual, axí com havia dit sanct17 Leodegari, 

morí a mala mort tot specejat. 

Sofferí passió sanct Leodegari en l’any de nostre Senyor Jesuchrist VI cents LXXX, 

en temps de Constantí quart.a 50 

                                                 
1 Ebroín: ebroni I1 

2 dels: del I1 

3 licència: licenania I1 

4 mogut: magut I1 

5 axí com: axiacom I1 

6 havia: haveia I1 

7 per: pet I1 

8 dia: dla I1 

9 prechs: prchs I1 

10 a: ab I1 

11 cavallers: cavellers I1 

12 anys: anyos I1 

13 lo: le I1 

14 qui·l: quils I1 

15 frares: fraxes I1 

16
 loà: los I

1
 (morte sua sanctum amplius commendauit LA 144, 30) 

17 sanct: sant I1 

                                                 
a Constantí IV, emperador bizantí del 668 al 685. 
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[CXLIX]1 LA INTERPRETACIÓ DE SANCT2 FRANCESCHa 

Francesch hagué nom Johan primerament, mas, aprés, se féu nomenar Francesch, lo 

qual mudament se féu per diverses raons. Primerament, per raó del miracle qui és 

notador per ço com sabé parlar en lengua francesa per miracle de Déu, on és dit en la 

sua legenda que, per ço com tostemps ell era ple de la ardor del Sanct3 Spirit, ell 5 

parlava ardents paraules en lenguage françés. Per la segona raó, és appellat Francesch 

per l’offici a divulgar, on és legit en la sua legenda que la sua providència aquest nom a 

ell imposà per ço que, per lo singular nom, prest fos divulgat per tot lo món. Per la 

terça raó, fonch appellat Francesch per lo effecte aconseguidor, per ço que fos donat a 

entendre que ell, per si e per sos fills, fes franchs los servidors del diable. Per la quarta 10 

raó, fonch appellat Francesch per ço com ell fonch hom de gran cor, per ço que ell 

fonch format natural en granesa de cor. Per la V4 raó, fonch appellat Francesch per la 

virtut que hagué en paraules, car la paraula d’ell tallava vicis en manera de destral. Per 

la VI5 raó, fonch appellat Fran[CCLXVd]cesch per la honestat6 que hagué en sa7 

conversació. Dien alguns que franceschs8 són appellats alguns senyals qui són fets en 15 

manera de destrals e porten-los a Roma davant los cònsols per terror e per honor. 

LA VIDA DE SANCT9 FRANCESCH 

rancesch fonch servent e amich de l’altisme. Ell nasqué en la ciutat de Assís e 

fonch mercader e visqué vanament en lo món fins que fonch en edat de XX anys, 

mas nostre Senyor lo corregí ab gran flagell de fermetat e·l transmudà de mal en bé, axí 20 

que, per spirit de prophecia, resplandí encontinent. E, com ell fos pres ab alguns 

hòmens de Perusa e fos mes en lo carçre,b los altres se dolien e ell sols se alegrava, per 

què·n fonch représ per los altres presos. E, lavors, ell los dix: «Sapiau que yo me alegre 

com encara seré adorat com a sanct10 per lo món». 

Una vegada, anà a Roma per causa de devoció11 e, lavors, ell se despullà lo seu 25 

vestiment e vestí’s lo vestiment de un pobre. E, aprés, ell se posà davant la sglésia entre 

los pobres e aquí él menjà pobrament ab los pobres. E lo mateix12 haguera [CCLXVIIIaa]13 

fet en la sua vila sinó fos per vergonya dels seus conexents. 

Lo diable s’esforçà molt que·l fes partir del seu bon prepòsit e féu que ell amàs en 

son cor una dona geperuda que era en la ciutat e, si no se n’abstengués ell haguere,14 30 

peccat ab ella. Mas ell fonch confortat per Déu e oí una veu que li dix: «O, Francesch, tu 

                                                 
a Data de celebració: 4 d’octubre. Sant Francesc d’Assís (1182-1226), defensor de la pobresa evangèlica, fou 
el fundador de l’orde franciscà, que rebé autorització del papa el 1210. Es representa vestit amb l’hàbit 
franciscà i amb els estigmes de la crucifixió. 
b Al novembre de 1202, sant Francesc fou fet presoner en la batalla de Ponte San Giovanni, que enfrontà 
Assís, governat en aquell moment per burgesos, amb Perusa, que volia retornar el poder a les famílies 
nobles exiliades. 

F 
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pren amargoses coses per dolces e dóna menyspreu a tu mateix si desiges a mi conéxer 

ne15 haver!». 

Una vegada encontrà un lebrós e, com tots l’aguessen en oy, ell corregué 

cuytadament per basar-lo per voluntat de Déu. E, com l’agué basat,16 no·l véu, per què 35 

ell17 se n’anà a la casa dels lebrosos, els besà les mans e·ls donà diners a cascú.18 

Una vegada entrà en la sglésia de Sanct19 Damià per pregar Déu e aquí ell parlà 

ab la ymage de Jesuchrist maravellosament, la qual li dix: «Ves e repara la mia casa, la 

qual se destroeix». Per què, d’aquella hora avant, hagué gran fermetat en la sua ànima 

de la20 passió de Jesuchrist. E, aprés, ell21 hagué gran cura de reparar la sglésia, per qué 40 

vené tot quant havia e donà los diners22 a un prevere, qui no·ls gosà tocar per temor 

dels parents, per què sanct Francesch los li lançà davant com si fos pols. E, com lo pare 

ho sabé, tantost23 lo pres e·l liga fins que li hagué los diners aportats e sanct24 Francesch 

despullà’s la roba e lançà-la-li davant e, axí nuu, ell <cell> se n’anà a servir Déu25 e 

vestí’s un cilici sotil. Enaprés, ell appellà un26 hom simple, que·l rebé axí com si fos son 45 

pare, e pregà’l que, pus son pare lo malehia, que ell lo beneís. E un seu germà lo véu en 

temps de hyvern vestit de vils draps, que stava en oració tremolant, e dix a un hom: 

«Digues a Francesch que·t vena una gota d’aygua de la sua suor».27 E, com sanct28 

Francesch hu29 oí, ell li respòs alegrament e dix: «Verament30 sàpies que yo la vendré al 

Senyor meu». 50 

[CCLXVIIIab] Un dia,31 axí com ell oïa aquelles32 paraules33 que nostre Senyor dix 

als dexebles com ell los tramés a prehicar, encontinent s’esforçà34 que u observàs ab tot 

son poder, per què·s despullà e vestí’s una vestidura vil e senyí’s35 una corda per 

correja. 

Un jorn,36 ell anava per neu en un boscatge e aquí ell fonch pres per ladres, dient 55 

qui era e ell los dix que era «crida de Déu».a E, lavors, ells37 lo lançaren vilment en la 

neu dient: «Ara jau aquí tu, qui est38 crida de Déu». 

Molts hòmens nobles e amichs39 menyspreà e ajustà ab si capellans e lechs. E, en 

senyals que complissen ço que dehia l’Evangeli e que rebessen pobretat e que anassen 

per la40 via de simplicitat, sanct41 Francesch scriví la regla de l’Evangelib a ell e als seus 60 

frares que havia e a aquells que aprés hauria. E, puys, ell la féu confermar al papa 

Innocent.c Aprés, ell prehicà ferventment la paraula de Déu per les ciutats e per los 

castells. 

Fonch un frare qui, defora en si, era vestit sotilment e era molt singular entant 

que volia42 tenir silenci, axí43 que no parlava, abans se confessava ab senyals. E, com 65 

ell44 fos loat per los frares, sanct45 Francesch los dix: «Callau! No loeu neguns 

infingiments de diable, car Jesuchrist46 mana confessió dues47 vegades en la sepmana e, 

                                                 
a «preconem dei» (LA 145, 37), és a dir, ‘herald de Déu’. 
b Es refereix a la formula vitae (o protoregla) aprovada oralment per Innocenci III el 1209. 
c Innocent III, papa del 1198 al 1216. 
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si lo frare no tem confessió, axí com diu,48 ell és temptat per temptació de diable e 

s’engana fraudulentment».49 E los frares digueren50 açò al frare, lo qual se posà lo dit en 

la boca e menà lo cap quasi qui diu que res no·n faria. E, aprés pochs dies, lo frare 70 

fonch malalt e lançà per la boca e51 finí la sua vida malament. 

Una vegada, lo sanct52 hom fonch molt cansat axí com anava per un camí e pujà 

sobre un ase. Lavors, son companyó, qui havia nom frare Leonart, <e>53 dix entre54 si 

pensant: [CCLXVIIIIa]55 «Com56 yo sia cansat axí com ell, bé·m pertanguera57 que yo 

cavalcàs millor que él».a E, lavors, lo sanct58 hom devallà de l’ase dient: «No cové que 75 

yo cavalch e que tu, frare, vages a peu per ço com tu es de més noble linatge que no só59 

yo». Lavors, lo frare, spanctat,60 se lançà als peus de sanct61 Francesch e li demanà 

perdó. 

Una vegada, li vench una noble dona molt cuytadament e ell demanà-li què volia 

e ella li dix: «Prega per mi, pare meu, per ço com yo no puch acabar lo meu bon 80 

prepòsit que yo havia començat per ço que mon marit m’o empatxa e no vol que yo 

servesca en neguna manera Jesuchrist». E sanct62 Francesch li dix: «Ves, filla, car sàpies 

que prest hauràs en ton treball consolació. E denuncia a ton marit de part de Déu e de 

mi, que ara és vengut lo temps de egultat e de salut». E, com la muller lo y havia63 dit, 

lo marit fonch mudat tantost e promés de viure castament. 85 

Fonch64 un pagés qui stava en un loch solitari e havia gran fretura de aygua e 

sanct65 Francesch acabà-li ab nostre Senyor que en aquell loch isqué una font de bona 

aygua. 

Fonch un frare a qui dix tal secret sanct66 Francesch, e açò per revelació del 

Sanct67 Spirit, qui·l fahia68 parlar dient: «Huy és un servent de Déu sobre terra per lo 90 

qual no lexarà Déu sobre la terra venir fam en los hòmens». E, axí, fonch sens69 dupte 

com ell dix. Mas, com ell fonch mort, tot se mudà en contrari, car, aprés la sua fi, sanct70 

Francesch apparegué al frare dient: «Ja és venguda fam, la qual no vengué mentre que 

yo visquí71 sobre terra per la voluntat de Déu». 

En la festa de Pasca, los frares apparelaren les taules més noblament que no 95 

solien ab blanques tovalles e ab taçes de vidre. E, com sanct Francesch72 ho véu, tornà 

arrera e pres un [CCLXVIIIIb] capell de un home pobre qui era aquí e posà’l-se en lo seu 

cap e prengué un bastó en la73 mà e isqué-sse’n74 defora. E, quant los frares menjaven,75 

ell tocà a la porta dient que li fessen almoyna per amor de Déu, per què los frares lo 

feren entrar dins e posà’s tot sol en terra. E, com ho veren76 los frares, ells ne foren molt 100 

maravellats e, lavors, ell los dix: «Yo viu una taula apparellada molt honradament, mas 

no coneguí77 que fos de pobres qui anassen per portes». 

                                                 
a En LA no pensa això, sinó: «Non de pari ludebant parentes huius et mei» (LA 145, 52); és a dir, ‘els seus 
pares i els meus no eren de la mateixa dignitat’. D’ací la resposta de sant Francesc en què al·ludeix al 
linatge noble del seu company. 
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Amà tant pobretat en si e en los altres que la appellava dona sua e havia gran 

enveja de tot home78 que ell vees més pobre que no ell per ço com temia que fos per ell 

sobrat. E, com ell encontràs una vegada79 un hom pobre, dix a son companyó: «Gran 105 

vergonya nos ha feta la pobresa de aquel e la nostra pobretat80 ha molt represa,81 que, 

per les menors requeses,82 és elegida pobretat,83 emperò més relúu en aquest home 

pobertat que en nosaltres». 

Una vegada, passava un pobre davant sanct84 Francesch e hagué pietat85 d’ell e lo 

seu companyó li dix: «Jatsia açò que ell sia pobre de béns per ventura,86 no n’i ha més 110 

rich de voluntat en tota la província».87 Per què sanct Francesch li dix: «Despullau-vos 

prest l’àbit e donau-lo al pobre e lançau-vos als seus peus, car vós li sou88 culpable». E, 

encontinent, lo89 frare féu ço que sanct Francesch90 li havia manat. 

Una vegada vengueren tres donas,91 totes vestides de una manera e totes se 

semblaven de cara, davant sanct92 Francesch e saludaren-lo dient: «Bé93 sia venguda94 la 115 

senyora pobretat». E, com l’agueren95 saludat, tantost se partiren davant ell, que més 

no les96 véu. 

Una vegada, sanct97 Francesch vengué en la ciu[CCLXVIIIac]tat de Larecia e aquí 

fonch comoguda gran batalla. E sanct98 Francesch véu sobre lo burch grans dimonis qui 

s’alegraven sobra99 la terra, per què appellà son companyó, qui nom havia Silvestre, e 120 

dix-li: «Ves a la porta de la ciutat100 e mana als diables de part de Déu e de nostre pare 

sanct Francesch101 que isquen102 de la ciutat». E, açò fet, los ciutadans hagueren103 pau e 

concòrdia104 entre ells.105  

Lo davant dit en106 Silvestre, mentre que era prevere seglar, veent en107 somnis 

una creu de or que exia de la boca de sanct108 Francesch, la sumitat de la qual bastava 125 

fins al cel e los caps de la creu stesos en ample tocaven cascuna part109 del món, e, 

lavors, en110 Silvestre desemparà lo món e resemblà en sos fets lo sanct111 hom, qui era 

perfet. 

Axí com sanct112 Francesch stava en oració, lo dimoni lo appellà per son nom tres 

vegades e, com sanct113 Francesch li respòs, lo diable li dix: «No és negun peccador al 130 

món que, si·s vol convertir, que Déu no li perdó, mas tothom que a si mateix mata ab 

dura penitència no trobarà114 jamay perdó». E, lavors,115 lo sanct hom, per revelació de 

Déu, conegué116 la falsia117 del diable. E, com lo dimoni vees que axí no·l podia enganar, 

ell li118 donà gran temptació de carn. E, com l’ome sanct119 ho sentí, despullà’s l’àbit e, 

ab una corda, ell se baté dient a si mateix: «O, frare ase, axí te partany120 star ab 135 

flagell!». Mas, com la temptació mala no·s partís d’ell, axí-se’n121 defora e tot nuu ell se 

lançà122 en la neu. E pres de la neu VII pilots123 e posà’ls124 sobre si e, lavors, ell125 reposà, 

per què dix al seu cors de la neu: «Aquesta major és la tua muller e aquests126 quatre, 

los II teus127 fills e les dues tues filles128 e les dues restants són lo servent e la serventa. 

Cuyta, donchs, que·ls vestes tots, car [CCLXVIIIad] ells se moren de fret. Si, donchs, la 140 

                                                 
a Arezzo, població de la Toscana, Itàlia. 
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multitut de aquests te enuja, serveix a un senyor solament». E, lavors, lo diable se partí 

d’ell confús e sanct129 Francesch se’n tornà130 glorificant Déu a la sua sel·la. 

Una131 vegada,132 sanct Francesch stava ab lo senyor en Leó,a cardenal de Sancta133 

Creu, per prechs d’ell que y stigués134 algun135 temps. E, una nit, diables vengueren136 

qui·l feriren greument, per què ell appellà lo seu companyó e dix-li tot lo fet. E, com los 145 

diables eres saigs de nostre Senyor, los quals ell tramet per punir los nostres 

defalliments: «Emperò, a mi no membre que li haja en res fallit que, per misericòrdia 

de Déu e per satisfació, yo no l’aja137 lavat. Mas, per ventura, ell ha jaquits138 venir 

contra mi los seus saigs <e>139 per ço com yo stich en les corts dels grans barons e, per 

ventura, los meus frares, qui són pobres, no han de mi bona sospita per ço com se 150 

poden pensar que yo haja grans delits». Per què gran matí ell se partí del cardenal e 

tornà al seu monestir. 

Una vegada que ell140 stava en oració, ell141 oí sobre lo terrat de la sua casa 

companyes de diables qui corrien ab gran brogit, per què ell isqué defora e senyà’s ab 

lo senyal de la creu dient: «Yo us dich de part de Déu totpoderós que tot so que a 155 

vosaltres és degut façau142 en lo meu cors, car yo ho sostendré volenterosament per ço 

com major enemich yo no he:143 del meu cors vosaltres me venjareu mentre que d’ell, 

per mi, pendrau144 venjança». Per què los diables, confusos, desparegueren. 

Un frare qui fonch companyó de sanct145 Francesch fonch arrepat stant en oració e 

véu, entre les altres cadires del cel, una cadira més digna e de maravellosa glòria 160 

resplandent. E, axí com ell se maravellava a qui s’estojava tant noble cadira, ell 

[CCLXVIIIIc]oí una veu dient: «Aquesta cadira146 fonch de un dels prínceps qui 

caygueren del cel e stà apparellada147 a l’humil en148 Francesch». Aprés, ell se levà de la 

oració e dix a sanct149 Francesch:150 «Què·t penses de tu, pare?». E sanct151 Francesch li 

respòs: «És-me vejares que sia un gran peccador». E, tantost, l’espirit del frare dix en 165 

son cor: «Segurament és ver ço que he vist, car la cadira perduda per supèrbia se 

alçarà152 per humilitat de l’home humil». 

Una vegada, sanct153 Francesch véu en la visió de Déu sobre si seraphín crucificat, 

que154 li empremtà los seus senyals del crucificament, axí que manifestament semblava 

que fos crucificat. Axí, hagué los senyals de la155 passió en les mans e en lo costat e en 170 

los peus, mas ell los amagava perquè no·s156 vessen. Emperò, alguns i hagué que·ls 

veren en la sua vida, mas en la mort los veren157 tots generalment.158 E que aquells 

senyals fossen vers per molts miracles fonch159 demostrat, dels quals ne comptarem ací 

dos qui s’esdevengueren160 aprés la sua mort. 

En Polla,b fonch un hom qui havia nom Roger e posà’s davant la ymage de 175 

sanct161 Francesch pensant e dix: «Seria ver que sanct162 Francesch resplandís per tal 

miracle o seria piadós scerniment,163 maestria164 que los frares haguessen trobada?». E, 

                                                 
a Lleó Brancaleone, cardenal de la Santa Creu de Jerusalem del 1202 al 1230. 
b Pulla, regió de la Itàlia meridional, que ocupa l’extrem sud-est de la península 
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axí com ell pensava, él oí un so axí quasi com si una balesta se desparàs trametent un 

passador e sentí’s naffrat en la mà esquerra, mas, com ell no ves forat en lo guant que 

portava en la mà, tragué’s lo guant e véu en la palma gran naffra, de què sentia tan 180 

gran dolor que cuydava morir. Mas, com ell se penedís e confessàs ço que sanct165 

Francesch era ver, encontinent fonch guarit. 

En lo regne de Castella, fonch166 un [CCLXVIIIId] hom qui tenia gran davoció167 a 

sanct168 Francesch e, axí com ell169 anava a la completa, alguns hòmens qui 

aguaytaven170 un hom per matar lo naffraren de mort en171 la boca. E, de temor que 185 

hagué, aquell qui u172 féu no li pogué traure lo coltel e fugí e lexà’l mig mort. E aplegà-

s’i molta gent, qui planyien173 l’ome mort. E, com fonch mijanit, la esquella dels frares 

sonà e, lavors, una véu cridà: «Leva, home, e ves a les matines, car la esquella te 

crida!». E, lavors, l’ome se levà e tragué’s lo coltell e lançà’l luny en vista de tots e fonch 

guarit, dient: «Sanct174 Francesch és a mi vengut175 e ha posats los seus senyals de la 190 

passió sobre les176 mies naffres, ab los quals m’à guarit maravelosament». 

En la ciutat de Roma, era una vegada177 sanct Francesch e sanct Domènech178 

davant lo cardinal179 d’Òstia,a qui fonch aprés papa, e dix-los: «Per què no féu de 

vostres frares bisbes e prelats qui, per doctrines e per exemples, valguessen180 més que 

els altres?». Lavors, fonch entre los sancts181 a respondre longa contenció, emperò sanct 195 

Domènech182 respòs: «Senyor, ells són honrats en bon grau, los meus frares, si u 

saben183 conéxer, e ja, per mon voler, no hauran altra corona de dignitat». Aprés açò, 

respòs sanct184 Francesch: «Senyor, per ço són appellats los meus frares menors, que 

no·s gosen fer majors». 

Sanct185 Francesch fonch186 hom molt simple e, per la sua simplesa, pregava totes 200 

les187 creatures que haguessen amor lur188 creador. E prehicà als oçels e fonch oït per 

ells e, si bé·lls tocava, no·s partien d’ell189 sens190 licència. Una vegada, prehicava e 

oronetes cantaven, per què·ls manà que callassen e, axí, fonch fet. A Porciúncula,b 
191prop lo192 seu studi, una cigala cantava sovint en una figura, per què lo [CCLXVIIIba] 

sanct193 hom alargà la mà e dix: «Sor mia cigala, vine a mi». E aquella cigala, 205 

obedientment,194 vengué ab195 ell en la mà e dix-li: «Canta, sor mia, e loa196 ton Senyor». 

Per què ella cantà e no·s partí197 d’ell sens licència. Anava ell sobre pedres ab gran 

penitència per esguard d’aquell qui és dit Pere. E levava los vèrmens de les carreres per 

ço que aquells qui·n passarien no·ls calcigassen. E a les abelles, com fahia gran fret,198 

fahia donar199 mel e bon200 vi  per ço que no perissen e que donassen cera a les sglésies. 210 

E appellava totes les bèsties per noms de frares. E era molt ple de maravellós goig per 

amor dell creador. E, quant ell guardava la luna e les stelles, ell les convidava a la amor 

                                                 
a La trobada entre sant Francesc i sant Domènec a Roma tingué lloc el 1221. El cardenal d’Òstia era Ugolino 
dei conti di Segni, papa del 1227 al 1241 amb el nom de Gregori IX. 
b Capella prop d¡Assís on sant Francesc establí el primer centre de l’orde franciscà. Hui en dia es troba 
integrada dins de la basílica de Santa Maria dels Àngels, a Assís. 
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del creador. E dehia que no li fessen gran corona, dient: «Yo vull que los meus frares 

simples hagen part en lo meu cap».a 

Una vegada, sanct201 Francesch passava per Polla e trobà en lo camí una gran 215 

bossa de diners.202 E, com lo seu companyó la volgués pendre per donar a pobres, 

sanct203 Francesch no volgué que la prengués, dient: «No és degut, fill, pendre ço 

d’altri». Per què·s meté en oració e, aprés, manà al frare que la prengués.204 E, com ell205 

la volgué pendre,206 isqué’n una serp, de què hagué gran paor. E207 sanct Francesch dix 

al sanct hom:208 «Sàpies, fill, que diners no són als servidors de Déu sinó serpents e 220 

culebres verinoses». 

Un frare caygué en gran temptació, per què·s pensà que, si ell havia un scrit de la 

mà de sanct Francesch, que, de continent, se partiria de la209 temptació. Mas, com lo 

frare no lo y gosàs dir, sanct Francesch210 lo appellà dient: «Aporta’m, fill, paper211 e 

tinta per ço com yo vull scriure algunes212 laors de tu». E, com hagué scrit, dix al frare: 225 

«Pren aquesta213 carta e guarda-la bé fins al dia de la tua fi». E, encontinent, tota aquella 

[CCLXVIIIbb] temptació se partí d’ell. Dementra que sanct214 Francesch jahia malalt, lo 

seu companyób se pensà que s’acostàs a la mort e dix entre si pensant que215 gran 

consolació li216 seria si podia haver lo seu hàbit217 aprés la sua mort, per què sanct218 

Francesch lo219 cridà dient: «Fill, lo meu hàbit sia teu220 aprés la mia mort». 230 

E, stant sanct Francesch en Allexandria,c albergava ab un bon hom, que·ll221 pregà 

que222 menjàs de tot ço que li posarien davant. E, com ell lo y atorgàs, aquell bon hom li 

féu apparellar un capó qui havia VII anys. E, axí com éls menjaven, un hom infaell los 

demanà almoyna per amor de Déu223 e, com sanct224 Francesch oí lo nom Déu, tramés-li 

un quarter de capó. E, com l’agué225 pres, ell dix: «Veus quina carn menja aquest frare, 235 

lo qual vosaltres adorau per sanct.226 Sapiau que ell m’à dada aquesta carn anit vespre». 

Mas, com lo quarter del capó fos vist per tots en semblança de peix, tots tengueren lo 

pobre per orat, lo qual li demanà perdó. Aprés, la carn tornà en sa virtut, pus que l’orat 

tornà en son seny. 

Stant sanct227 Francesch a la taula parlant de la pobresa de la Verge Maria e del 240 

seu fill, encontinent se levà de la taula plorant e gemegant, banyat de làgremes, e menjà 

sobre la terra nua. 

Gran reverència donava sanct228 Francesch a les mans dels preveres, qui 

sacrificaven lo cors de Jesuchrist, e dehia moltes229 vegades: «Si a mi venia un sanct230 

del cel o un pobre prevere, abans iria besar les mans del prevere que no faria al sanct,231 245 

perquè lo prevere tracta ab232 les sues mans e té en la boca la paraula e la vida de nostra 

redempció». 

                                                 
a La gran tonsura estava reservada per als grans prelats. 
b Es tracta del mateix frare. 
c Alessandria, població de la Llombardia, Itàlia. 
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Sanct233 Francesch resplandí en sa vida per molts miracles, car del pa que ell 

benehia guarien molts malalts com ne havien men[CCLXVIIIbc]jat. E féu tornar de 

l’aygüe234 vi e un hom malalt, que·l tastà, tantost, fonch235 guarit. 250 

E, com ell fos als seus darrés236 dies e fos molt malalt, se237 féu posar en terra nua. 

E, ell stant en mig dels frares, posà les mans en cascú d’éls e beneí’ls axí com en la cena 

de Jesuchrist e donà a cascú un bocí de pa. Convidà,238 axí com ell havia acostumat, 

totes les creatrures a la laor de Déu239 e la oroneta convidà al seu hostal dient: «Bé sia 

venguda la mia sor!». Aprés, ell se240 adormí en nostre Senyor. E, lavors, un frare véu la 255 

sua ànima en manera de stela lançant gran claredat e resplandor. Lo ministre dels 

frares de la terra de labor, qui havia nom Agustí,241 fonch242 posat en l’article de la mort, 

qui243 ja havia perdut lo parlar, e, a la hora que sanct244 Francesch finà, ell cridà e dix: 

«Spera’m,245 para,246 que yo me’n vaig ab tu». E, lavors, los frares li demanaren què 

dehia e ell los dix: «E no veu247 vosaltres lo pare nostre sanct248 Francesch qui se’n puja 260 

al cel?». E, encontinent,249 ell se adormí en pau ab Déu e seguí lo pare sanct250 

Francesch. 

Una dona que tenia gran devoció en sanct Francesch morí e, mentre los capellans 

cantaven entorn del lit, la dona se levà soptosament dient a un dels capellans: «Yo vull, 

pare, confessar un peccat que no havia confessat, per lo qual fóra mesa en gran carçre, 265 

mas, per oratió251 de sanct Francesch,252 m’és atorgat que la ànima m’és tornada253 en 

lo254 cors per ço que·m confés, aprés hauré repòs verament».255 E, com se fonch 

confessada, ella s’adormí e finà.256 

Alguns frares de Nocera pregaren un hom que·ls prestàs una carreta e aquell, 

indignat, respòs:257 «Abans scorxaria258 yo dos de vosaltres ab sanct Francesch que no 270 

us prestaria259 la mia carreta». E, com ho hagué dit, penedí’s per ço [CCLXVIIIbd] com 

temia260 la ira de Déu. Enaprés, son fill fonch malalt a la261 mort e lançà’s en terra 

plorant e pregà sanct262 Francesch dient: «Yo só lo qui pecquí contra tu, Senyor, per 

què·m deuries263 turmentar, e prech-te que·m retes lo meu264 fill». Lo qual resuscità e 

dix: «Com yo fos mort, sanct265 Francesch me portà per vies scures e, aprés, ell me meté 275 

en un verger molt bell e dix-me: “Torna-te’n a ton pare, que no·t vull més tenir”». 

Un home pobre devia diners a un rich e pregà’l que, per amor de sanct266 

Francesch, li267 donàs temps de pagar-lo. E lo rich respòs: «Yo·t tendré pres en tal loch, 

que sanct268 Francesch ne altri no·t porà ajudar». Per què·l mes en una presó269 scura e, a 

poch de temps, sanct270 Francesch vench, qui·l desliurà de la presó e·l portà a casa sua 280 

sens tot mal.271 

Fonch272 un cavaller qui dehia mal dels miracles de sanct273 Francesch e, axí com 

ell jugava als daus, molt irat dix: «Si sanct Francesch és sanct,274 XVIII punts venguen als 

daus». E axí·s féu e tornà-y VIII vegades. Aprés,275 dix: «Si ver és que en Francesch sia 

sanct, huy caygue yo de paor per coltell e, si no és sanct,276 yo sia sens mal». E, com se 285 

fonch levat,277 ell féu injúria a un seu nebot, qui·l matà. 
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Un hom, qui tenia gran mal en la cama, que no la278 podia moure,279 dix: 

«Ajuda’m sanct280 Francesch e hages memòria de la mia devoció, car yo porta los teus 

peus e les tues mans en lo meu ase!». E281 sanct Francesch apparegué-li282 ab un bastó283 

qui semblava croça de contreta e tocà-li’n la cama, per què li obrí284 la postema e 290 

fonch285 guarit. Mas, totahora, li romàs lo senyal del bastó là286 on tenia lo287 mal e, <el> 

ab aytal288 senyal, solia senyalar sanct Francesch289 les sues letres. 

                                                 
1 El quadernet F de l’incunable I1 presenta problemes d’impressió que afecten la numeració i la transmissió 
comprensible del text. Per editar correctament la vida de sant Francesc, a causa de la multitud d’errors 
d’impremta que conté, hem tingut molt present les solucions d’I2 en cas de dubte. A més a més, alguns 
dels rectos i dels versos dels folis no tenen correlació, n’he reconstruït l’ordre en l’edició: CCLXVd, CCLXVIIIaa 
(=CCLXVIa) - CCLXVIIIab (=CCLXVIb), CCLXVIIIIa (=CCLXVIIa) - CCLXVIIIIb (=CCLXVIIb), CCLXVIIIac (=CCLXVIc) - 
CCLXVIIIad (=CCLXVId), CCLXVIIIIc (=CCLXVIIc) - CCLXVIIIId (=CCLXVIId), CCLXVIIIba - CCLXVIIIbb, CCLXVIIIbc - 
CCLXVIIIbd. 
2 SANCT: sant I2 

3 Sanct: sant I2 
4 V: quinta I2 
5 VI: sisena I2 
6 honestat: honestet I1 

7 sa: om. I2 
8 franceschs: francesc I2 
9 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 causa de devoció: causan de devocon I1 

12 lo mateix: alo mteix I1 

13 Error de foliació per CCLXVI. 
14 haguere: haguera I2 
15 ne: ni I1 

16 basat: besat I2 
17 ell: en I1 

18 cascú: cascun I2 
19 Sanct: sant I2 
20 de la: del I1 

21 ell: om. I2 
22 diners: deners I1 

23 tantost: tantosts I1 

24 sanct: sant I2 
25 Déu: de I1 

26 un: pren I1 

27 suor: sor I1 

28 sanct: sant I2 
29 hu: ho I2 
30 Verament: vera I1 

31 dia: di I1 

32 aquelles: aqeulles I1 

33 paraules: paranles I1 

34 s’esforçà: esforças I2 
35 senyí’s: senys I1 

36 jorn: dia I2 
37 ells: ell I1 

38 est: es I2 
39 e amichs: om. I2 

                                                 
a «baculo qui thau in se figuram habebat» (LA 145, 285); és a dir, ‘un bastó que tenia forma de la lletra tau’. 
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40 la: om. I2 
41 sanct: Sant I2 
42 volia: volea I1 

43 defora en si, era vestit sotilment e era molt singular entant que volia tenir silenci, axí: segons mostraua defora era 

de gran penitencia y era molt apartat dels altres e obseruaua silenci tan secretament I2 

44 ell: om. I2 

45 frares, sanct: frares que era sant sant I2 
46 Jesuchrist: ilsu christ I1 

47 dues: deus I1 

48 dues vegades en la sepmana e, si lo frare no tem confessió, axí com diu: e axi amonestau lo que se confes una vegada 

en la sepmana e si lo frare no confesse I2 

49 fraudulentment: fraudelentment I1 

50 digueren: diguereu I1 

51 per la boca e: labit e tornassen en la primera vida e axi I2 
52 sanct: sant I2 
53 <e>: om. I2 
54 entre: enter I1 

55 Error de foliació per CCLXVII. 
56 Com: Tom I1 

57 pertanguera: pertenguera I2 
58 sanct: sant I2 
59 no só: om. I2 
60 spanctat: spantat I2 
61 sanct: sant I2 
62 sanct: sant I2 
63 havia: hague I2 
64 Fonch: Fonc I2 
65 sanct: sant I2 
66 sanct: sant I2 
67 Sanct: sant I2 
68 fahia: fehia I2 
69 fonch sens: fonch ses I1 fon sens I2 

70 sanct: sant I2 
71 visquí: visque I2 
72 sanct Francesch: sanct rrancesch I1 sant francesc I2 

73 la: la sua I2 
74 isqué-sse’n: isquessen lo sanct hom I2 
75 menjaven: menjaveu I1 

76 veren: veres I1 

77 conegui: coneguei I1 

78 home: hom I2 
79 vegada: vegaoa I1 

80 pobretat: pobertat I1 

81 represa: reprsa I1 

82 requeses: riqueses I2 
83 pobretat: pobertat I1 

84 sanct: sant I2 
85 pietat: pletat I1 

86 per ventura: preventura I1 

87 província: prduincia I1 

88 sou: se I1 fou I2 
89 lo: los I1 

90 Francesch: frantesch I1 

91 donas: dones I2 
92 sanct: sant I2 
93 Bé: De I1 
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94 venguda: vegnda I1 

95 l’agueren: lagueret I1 

96 les: los I1 

97 sanct: sant I2 
98 sanct: sant I2 
99 sobra: sobre I2 
100 ciutat: ciuta I1 

101 de Déu e de nostre pare sanct Francesch: del redemptor nostre iesu crist e de la sacratissima verge maria mare sua 

I2  
102 isquen: isquien I1 

103 hagueren: ha queren I1 

104 concòrdia: concoreia I1 

105 entre ells: om. I2 
106 en: om. I2 
107 en: in I1 

108 sanct: sant I2 
109 cascuna part: cascuna pars I1 cascunes parts I2  
110 en: om. I2 
111 sanct: sant I2 
112 com sanct: com una vegada sant I2 
113 sanct: sant I2 
114 trobarà: trobaro I1 

115 lavors: lanors I1 

116 lo sanct hom, per revelació de Déu, conegué: lo sant hom coengue per reuelacio de deu I2 
117 falsia: falsa I1 

118 li: si I1 

119 sanct: sant I2 
120 partany: pertany I2 
121 axí-se’n: isquesen I2 
122 se lançà: lanças I2 
123 de la neu VII pilots: ·vii· pilots de la neu I2 
124 posà’ls: pose les I1 

125 ell: lo sant hom I2 
126 aquests: aquest I1 aquestes I2 

127 los II teus: son los dos I2 
128 tues filles: filles tues I2 
129 sanct: sant I2 
130 tornà: toroa I1 

131 Una: Uua I1 

132 vegada: vegeda I1 

133 Sancta: santa I2 
134 per prechs d’ell que y stigués: per quant lauia molt pregat que stigues ab ell I2 
135 algun: alguns I1 

136 vengueren: vengueten I1 

137 l’aja: lage I2 
138 jaquits: laquits I1 iaquit I2 

139 <e>: om. I2 
140 ell: om. I2 
141 ell: om. I2 
142 façau: facau I2 
143 he: tenc I2 
144 pendrau: pendreu I2 
145 sanct: sant I2 
146 cadira: caria I1 
147 apparellada: apparllada I1 

148 en: sant I2 
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149 sanct: sant I2 
150 Francesch: francasch I1 

151 sanct: lo benauenturat e humil sant I2 
152 alçarà: alçar I1 cobrara I2 
153 sanct: sant I2 
154 que: qui I2 
155 de la: del I1 

156 no·s: non I1 

157 veren: veran I1 

158 generalment: generaliment I1 

159 fonch: fonc I2 
160 qui s’esdevengueren: quis deuengueren (a mà entre línies: ses) I2  
161 sanct: sant I2 

162 sanct: sant I2 
163 scerniment: cerniment I2 
164 maestria: o mestria I2 
165 sanct: sant I2 
166 fonch: fonc I2 
167 davoció: devoció I2 

168 sanct: sant I2 
169 ell: om. I2 
170 aguaytaven: aguaytaveu I1 

171 en: an I1 

172 qui u: quin I1 

173 planyien: planyen I1 

174 Sanct: Sant I2 
175 vengut: veugut I1 

176 les: los I1 

177 vegada: vegda I1 

178 sanct Francesch e sanct Domènech: sant francesc e sant domenec (corregit damunt a mà: domingo) I2 
179 cardinal: cardenal I2 
180 valguessen: volguessen I1 

181 sancts: sants I2 
182 Domènech: corregit damunt a mà domingo I2 
183 si u saben: sin sabeu I1 
184 sanct: sant I2 
185 Sanct: sant I2 
186 fonch: fonc I2 
187 totes les: tots los I1 

188 lur: a lur I2 
189 d’ell: dels I1 

190 sens: sen I1 

191 Porciúncula: porcinncula I1 

192 lo: la I1 

193 sanct: sant I2 

194 obedientment: obedientiment I1 

195 ab: a I2 
196 loa: los I1 

197 partí: perti I1 

198 fret: fert I1 

199 fahia donar: fahia douar I1 fehia donar I2 

200 bon: bou I1 

201 sanct: sant I2 
202 diners: dinurs I1 

203 sanct: sant I2 
204 prengués: prenguea I1 
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205 com ell: cdm ell I1 esdevench se que com lo frare I2 

206 pendre: penere I1 

207 E: E lauors I2 
208 sanct hom: seu companyo I2 
209 de la: dell aquella mala I2 
210 Francesch: frencesch I1 

211 paper: papir I1 

212 algunes: alguns I1 

213 aquesta: aquista I1 

214 Dementra que sanct: Dementre que sant I2 
215 que: O quant I2 
216 li: me I2 
217 lo seu hàbit: labit del meu reuerent pare I2 
218 sanct: sant I2 
219 lo: per la diuina voluntat conexent la intrinseca deuocio de son companyo I2 
220 teu: ten I1 

221 que·ll: quil I2 
222 que: pue I1 

223 Déu: oeu I1 

224 sanct: sant I2 
225 l’agué: lagne I1 

226 sanct: sant I2 
227 sanct: sant I2 
228 sanct: sant I2 
229 moltes: molts I1 

230 sanct: sant I2 
231 sanct: sant I2 
232 ab: cb I1 

233 Sanct: Lo benauenturat sant I2 
234 aygüe: aygua I2 
235 malalt, que·l tastà, tantost, fonch: qui era stat longament malalt com lague tastat fon encontinent I2 
236 darrés: darrers I2 
237 se: ell se I2 
238 Convidà: e conuida I2 
239 Déu: son creador I2 
240 se: si I1 
241 Agustí: augusti I2 
242 fonch: fonc I2 
243 qui: que I2 
244 sanct: sant I2 
245 Spera’m: Saperam I1 

246 para: pare I2 
247 veu: ven I1 

248 sanct: sant I2 
249 encontinent: dites aquestes paraules I2 
250 sanct: sant I2 
251 oratió: la oracio I2 
252 sanct Francesch: sanct francesich I1 sant francesc I2 

253 que la ànima m’és tornada: que la anima mes torna I1 que la mia anima sia tornada I2 

254 lo: la I1 

255 verament: verameut I1 

256 ella s’adormí e finà: adormis en jesuchrist I2 
257 respòs: respons I1 

258 scorxaria: scoxaria I1 

259 prestaria: prestria I1 

260 temia: tenia I1 
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261 a la: aela I1 

262 sanct: sant I2 
263 deuries: deuris I1 

264 meu: mia I1 

265 sanct: sant I2 
266 sanct: sant I2 
267 li: que li I2 
268 sanct: sant I2 
269 La e apareix capgirada per una col·locació incorrecta del tipus d’impremta. 
270 sanct: ssnct I1 sant I2 

271 mal: mel I1 

272 Fonch: Fouch I1 Fonc I2 

273 de sanct: del benauenturat sant I2 
274 sanct: sant I2 
275 Aprés: e apres I2 
276 sanct: sauct I1 sant I2 

277 levat: leuot I1 

278 la: lo I1 

279 moure: maure I1 

280 sanct: sauct I1 sant I2 

281 E: E dites aquestes paraules I2 
282 apparegué-li: li aparegue I2 
283 bastó: hastó I1 

284 obrí: obre I1 

285 fonch: fonc I2 
286 là: en aquella cama I2 
287 lo: io I1 

288 <el> ab aytal: ab semblant I2 
289 senyalar sanct Francesch: senyalar sant ftancesch I1 sant francesc senyalar I2 
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[CL] LA VIDA DE SANCT1 DYONÍS ARIOPAGITAa [CCLXIXa] 

yonís Ariopagita fonch convertit2 a la fe de Jesuchrist per sanct3 Pau apòstol. E 

hagué nom Ariopagita per lo carrer de la ciutat, qui havia nom Ariòpagus,b e era 

lo carrer d’en Març, en lo qual era lo temple de Març, on stava lo lur déu. E los savis de 

Athenes appellaven cascuns carrers per lurs noms dels déus4 que ells colien. Ariòpagus 5 

era un carrer més excel·lent dels altres per ço com aquí era la cort dels nobles e la scola 

dels liberals arts. E, en aquell carrer, stava sanct Dyonís, qui era gran philòsoph, e, per 

plenesa dels divinals honoraments e per saviesa, fonch appellat Theòsophus, ço és, 

‘déu sabent’. E era ab ell Appolophanus, qui era philòsoph.5 E eren aquí aquells qui 

eren dits epicuris,c qui posaven la benaventurança en sola voluntat del cors, e aquells 10 

eren dits stoicid qui la posaven solament en la virtut de la ànima. 

En lo dia de la passió de Jesuchrist, com fossen fetes tenebres sobra6 la terra, los 

philòsophs qui eren en la ciutat de Athenes no pogueren trobar7 la causa perquè·s 

fahien en los cossos naturals. E, [CCLXIXb] lavors, no fonch natural scuredat del sol8 per 

ço com la luna no era endret del sol, car, lavors, se fa scuredat del sol com la luna s’i és 15 

endret. E, lavors, la luna era XV9e e, axí, era imperfeta distància del sol. Encara més, que 

la scuredatf no leva claredat a totes parts de la terra e per ço com scuredat no pot durar 

per tres horas. E que aquella scurdat levà la resplandor a totes les parts de la terra10 és 

manifest per açò que diu11 sanct Luchg evangelista que fonch universal. Lig-se12 en les 

Hystòries scolàstiques que·lls philòsphs digueren que lo déu de natura13 sofferia treball e 20 

lig-se en14 altre loch que éls digueren: «L’orde de natura s’és girat o los elements 

menten o déu de natura soffer treball e los elements n’an compassió». En altre loch se 

lig que sanct Dyonís dix: «Aquesta nit, de què nos maravellam, significa que vera lum 

és esdevenidora al món». E, lavors, los savis feren una ara d’altar en aquell déu e 

posaren-li nom Ara de Déu No-conegut, e açò perquè·l coneguessen com devien 25 

sacrificar a ell. E, com les gents volguessen fer oblacions de bèsties en aquell altar del 

déu no-conegut, los philòsophs los digueren: «No15 fretura dels nostres béns, mas 

                                                 
a FS no arreplega l’etimologia inicial del nom. Data de celebració: 9 d’octubre. La figura de sant Dionís 
(segle I) és el resultat de la superposició de tres personatges diferents: el deixeble que Pau convertí a 
l’Areòpag d’Atenes (Ac 17, 13-34), l’evangelitzador de la Gàl·lia i primer bisbe de París i l’escriptor 
neoplatònic d’al voltant del 500, les obres del qual estan atribuïdes a sant Dionís. Es representa com a bisbe 
amb el cap entre les mans. 
b L’Areòpag, era un turó prop d’Atenes on es reunia el consell de nobles de la ciutat. 
c L’epicureisme és una escola filosòfica antiga que se centra en el conreu de tot allò que contribuïsca a 
augmentar la felicitat i, per tant, advoca per la supressió de tot el que s’hi oposa: principalment, la por als 
déus i a la mort. 
d L’estoïcisme és una escola filosòfica antiga que cerca l’exercici de la virtut mitjançant l’acceptació del 
destí i la lluita contra les passions. 
e ‘Quinzé jorn’. 
f ‘La obscuritat que provoca un eclipse natural’. 
g Vid. Lc 23, 44. 

D 
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agenollau-vos davant l’altar d’ell e supplicau-lo per ço com ell no vol oblacions de 

peccadors, mas devoció de cor». 

E, com sanct16 Pau vengués en la ciutat de Athenes, los philòsophs disputaren ab 30 

ell e alguns li dehien: «Què vol açò dir, sembrador de paraules?». E los altres dehien: 

«Ell sembla novell denunciador de diables». Per què·l portaren en lo carçre dels 

philòsophs e li digueren: «Novelles17 coses nos dius, per què volem18 saber ço que tu 

dius». E, com sanct Pau hagués mirat tots los altars, entre los altres véu l’altar del déu 

no-conegut e dix als philòsophs: «Vosaltres [CCLXIXc] coleu los déus que no conexeu: 35 

vos dich que aquell és ver Déu, qui ha fet lo cel e la terra». Aprés, ell dix a sanct Dionís 

per ço com lo vehia més savi que·ls altres en deïtat:19 «Digues-me,20 Dionís, qui és 

aquell déu no-conegut?».21 E en22 Dyonís li dix: «Aquell és ver Déu, qui no és 

demostrat23 entre los altres déus, mas, per nosaltres, [no]24 és conegut e és esdevenidor 

al món e regna per totstemps».25 E, aprés, sanct26 Pau li dix: «E és home o és tan 40 

solament spirit?». E sanct27 Dionís li dix: «Ell és déu e home, mas, per açò, no és 

conegut, per ço com la sua conversació és en lo cel». E sanct Pau li dix: «Sàpies que 

aquell és que yo prehic ver Déu del cel, pres carn humana e pres mort e resuscità en lo 

terç dia e se’n pujà en los cels». E, com sanct28 Dionís disputàs29 d’açò ab sanct Pau, un 

hom cec30 passava davant ells e sanct31 Dionís dix a sanct Pau: «Si tu dius a aquell hom 45 

qui no·s veu que veja en lo nom32 del teu Déu e que digues “En lo nom de Jesuchrist, 

nat de la Verge, qui fonch crucificat e mort e resuscitat e se’n pujà en lo cel”, e si per 

açò ell véu, yo·l creuré». E sanct33 Pau li dix: «Digues-lo-y tu en aqueixa manera». E, 

com sanct Dionís lo y hagué dit, tantost l’ome se veu, per què sanct34 Dionís, ab na35 

Damària, muller sua, e ab tota la sua companyia, se batejà e fonch instruït en la fe per 50 

sanct Pau. E, aprés tres anys, ell fonch bisbe de Athenes e prehicà e convertí a Déu la 

major partida de tota aquella regió. 

Diu-se que sanct Pau li revelà ço que véu com fonch arrepat fins al terçer cel, e 

segons que sanct Dyonís recompta en alguns lochs, per què él parlà tant manifestament 

dels órdens dels àngels e dels officis, que semblava que ell ho hagués36 vist fins al terç 55 

cel. 

Resplandí per spirit de prophecia sanct Dyonís, segons que appar en la 

epísto[CCLXIXd]la que tramés a sanct37 Johan Evangelista mentre que stava en la illa de 

Pathmos exellat, en la qual dix: «O, verament amat, alegre’t! Verament es tu desijador e 

sàpies que tu seràs en breu en la terra de Àsia, on faràs semblançes del bon Déu e 60 

liuraràs aprés tu aquells qui ab tu seran». 

Ell fonch ab los apòstols com sancta Maria morí en Hierusalem, segons que ell 

recompta en lo Libre dels divinals noms.a  

Enaprés, com ell oís dir que sanct38 Pere e sanct Pau fossen encarcerats per en39 

Neróa a Roma, ell féu un bisbe en lo seu bisbat. Aprés, anà a Roma visitar los sancts 65 

                                                 
a Vid. capítol CXIX, 53-61. 
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apòstols, mas, com ells fossen morts ja com ell fonch a Roma e aquí fos bisbe sanct 

Climent,40b lo qual lo tramés en França. E anaren ab ell sanct Rústich e sanct Eleuteri e, 

ab ells, vench a París e aquí ell convertí molts hòmens a la fe de Jesuchrist e féu-hi 

moltes41 sglésies en què staven molts capellans en diversos órdens. 

Resplandí en ell tanta gràcia celestial que, moltes vegades que·ls bisbes de les 70 

ýdoles venien per ell matar ab tot lo poble ab armes, encontinent los passava la 

voluntat, es lançaven als seus peus e fugien davant ell per gran temor que havien. E, 

com lo diable ne hagués gran enveja per ço com ell crexia la fe de Jesuchrist, ell 

comogué Domicià, l’emperador,42c tant fort que manà que tots los chrestians deguessen 

sacrificar a les ýdoles o que fossen turmentats. E, lavors, vench de Roma un pretor e 75 

trobà sanct43 Dyonís qui prehicava a les44 gents e, encontinent, féu pendre ell e sanct 

Rústich e sanct Eleuteri. Mas, com los sancts de Déu stiguessen ferms en la fe de Christ, 

una fembra noble vengué davant ells dient que·l seu marit, en Lubri, era decebut per 

encantadors,d per [CCLXXa] què lo pretor féu davant venir si45 aquell hom e, per ço com 

stava en la vera fe de Déu, lo pretor lo féu matar. Enaprés, ell féu batre los sancts e·ls 80 

féu metre en grans cadenes. 

E féu metre en lo següent dia sanct Dyonís tot nuu en una graella46 de ferre 

cremant e fonch fet gran foch dabaix, sobre lo qual se alegrava dient a Déu: «Lo teu 

servent ama tu, Senyor, cremant e honra la tua virtut». Enaprés, fonch liurat a bèsties 

salvatges que havien molt stat que no havien menjat e, com les bèsties correguessen 85 

per devorar sanct Dyonís, lo sanct hom se féu lo senyal de la creu e, tantost, tornaren47 

manses. Aprés,48 lo lançaren en un forn calent, del qual isqué sens tot mal. Aprés, lo féu 

metre ab molts altres en un carçre49 e, axí com los hagué dita missa e·ls hagué 

combregats, nostre Senyor Jesuchrist los apparegué ab gran claridat50 e, prenent pa, li 

dix: «Pren51 açò, lo meu amat, car ab mi és lo teu gran loguer».  90 

Aprés açò, ells foren portats al jutge, qui·ls féu fortment turmentar e·ls féu levar 

lo cap. E, de continent, lo cors de sanct Dyonís se levà e portà lo seu cap entre los 

braços ab l’àngel, qui guiava dues milles luny del loch qui és dit Mont dels Màrtyrse e 

posà’l al loch on ara és per la sua electió.f E aquí foren oïts cants d’àngels, per què molts 

qui·ls oïren cregueren en Déu. 95 

E la muller del pretor en52 Lubri, per nom Làrcia, dix que era chrestiana, per què 

fonch53 aquí degollada e batejada en la sua sanch. E lo fill de aquella, qui havia nom 

Vírbius, cavallerejà a Roma ab tres emperadors e, aprés, ell tornà a París, es batejà ab sa 

companya54 e fonch acompanyat al nombre dels religiosos. 

                                                                                                                                               
a Nerò, emperador romà del 54 al 68. 
b Climent I, la tradició el considera papa del 89 al 97. 
c Tit Flavi Domicià, emperador romà del 81 al 96. 
d «hiis magis» (LA 149, 101); és a dir: ‘per aquests mags’. 
e Es refereix a Montmartre, turó a la part nord de París. 
f Es refereix a Saint-Denis, població al nord de París o, segons la tradició, fou soterrat. 
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E, com lo pretor se pensàs que los chrestians soterrassen los cors de sanct Rústich 100 

e de sanct Eleu[CCLXXb]teri, ell los manà lançar en l’aygua de Secana.a Axí que una 

dona sancta convidà los hòmens a menjar qui devien lançar los cossos dels sancts e 

furtà los cossos sancts e féu-los soterrar en un camp seu. E, aprés la persecutió, ella los 

ajustà ab lo cors de sanct55 Dyonís. 

Sofferiren passió en l’any de nostre Senyor XCVI e era sanct56 Dyonís en edat de 105 

XC anys. 

En la ciutat d’Arlet,57 cantava missa sanct58 Rigulus bisbe en lo dia que sanct59 

Dyonís morí e, axí, él dehia la oració en què són nomenats los apòstols e los màrtyrs e 

nomenà sanct60 Dyonís e sanct Rústich e sanct Eleuteri. E, com ell se pensàs que fossen 

vius, molt se maravellà com los havia nomenats, pus que no eren scrits lurs noms en 110 

los libres. E, axí pensant, véu en la creu tres colomes que tenien los noms dels sancts 

scrits en los pits ab sanch, per què·s pensà que los sancts eren morts.  

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 convertit: convetit I1 

3 sanct: sant I2 

4 déus: teus I1 

5 philòsoph: pbiiosoph I1 

6 sobra: sobre I2 

7 trobar: trnbar I1 

8 sol: soi I1 

9 XV: quinzena I2 
10 terra: tarra I1 

11 diu: din I1 

12 Lig-se: lig sa I1 

13 natura: naura I1 

14 en: eu I1 

15 No: uo I1 

16 sanct: sant I2 
17 Novelles: novells I1 

18 volem: volen I1 

19 deïtat: eitat I1 

20 Digues: gues me I1 

21 conegut: congut I1 

22 en: om. I2 
23 demostrat: demstrat I1 

24 [no]: no I2 (nobis est ignotus LA 149, 74) 
25 totstemps: rots temps I1 

26 sanct: sant I2 
27 sanct: sant I2 
28 sanct: sant I2 
29 disputàs: disputa I1 
30 cec: corregit damunt a mà cego I2 
31 sanct: sant I2 
32 nom: mon I1 

33 sanct: sant I2 
34 sanct: sant I2 

                                                 
a Sena, riu que naix a la Côte d’Or i desemboca al canal de la Mànega 
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35 na: om. I2 
36 hagués: hgueas I1 

37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 
39 en: om. I2 
40 Climent: clement I2 
41 moltes: molts I1 

42 l’emperador: emperador I2 

43 sanct: sant I2 

44 a les: als I1 

45 davant venir si: venir dauant si I2 
46 graella: garella I1 

47 tornaren: tornarin I1 

48 Apres: pues I1 

49 carçre: carçere I1 

50 claridat: claredat I2 
51 Pren: Preu I1 

52 en: ern I1 om. I2 
53 fonch: fonc I2 
54 companya: companyia I2 
55 sanct: sant I2 
56 sanct: sant I2 

57 d’Arlet: carlet I1 

58 sanct: sant I2 
59 sanct: sant I2 
60 sanct: sant I2 
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[CLI] LA VIDA DE SANCT1 CALIXTO PAPAa 

alixto papa sofferí passió per l’emperador Alexandreb en l’any de nostre Senyor 

CCXXII. En aquell temps que la pus alta part de la ciutat2 de Roma per foch divinal 

fonch cremada, ço és, la sinestra partida,3 en [CCLXXc] aquella part on lo déu de Jovis 

stava, <e> féu-se aquí un gran clot pregon com fonch cremada. E, lavors, tots los 5 

preveres de les ýdoles anaren a Alexandre emperador e digueren-li que sacrificassen 

als déus, qui eren irats, per ço que fossen placats per los sacrificis. E, axí com ells 

sacrificaven un dijous matí, que lo cel era molt seré, foch vengué del cel qui cremà 

quatre preveres de les ýdoles e cremà la ara d’en4 Jovis e scurí’s lo sol, per què lo poble 

de Roma fugí defora la ciutat. E, com en5 Palmaci cònsol oís dir que en6 Calixto ab los 10 

seus capellans staven amagats dellà Tybre,7 vengué e dix a l’emperador que los 

crestians, per qui·s fahia aquell mal, que·ls fes exellar de la ciutat, per què ell li’n donà 

licència que·ls exellàs. E, lavors, en8 Palmaci, presa la potestat, vench al loch ab 

cavallers, allà on stava sanct9 Calixto, mas, tantost, los cavallers foren exorbats per 

voluntat de Déu. E l’emperador manà que lo dia del dimecres s’ajustàs tot lo poble e 15 

que sacrificassen a Mercuri per ço que·ls digués ells què farien. E, mentre que 

sacrificaven en lo temple, vengué una verge per nom Juliana, presa per lo diable, 

cridant e dix: «Lo Déu d’en10 Calixto és verdader, qui és indignat contra vosaltres per 

los vostres peccats e defalliments». E, quant ho oí en11 Palmaci, ell se n’anà dellà 

Tybre,12 en la ciutat de Ravenna,c a sanct Calixto e·s féu batejar ab sa muller e ab tota sa 20 

família. E, com l’emperador ho oí, ell féu pendre a Simplicià, senador de Roma, per ço 

que, ab bones paraules, lo tornàs a la fe, mas en Palmaci perseverà en la fe13 de 

Jesuchrist. Per què li vengué un home qui tenia la muller contreta e promés-li que, si ell 

la14 guaria, que ell creuria en Jesuchrist. E, com en15 Palmaci hagué per ella Déu 

[CCLXXd] pregat, tantost fonch guarida e anà-sse’n a ell dient: «Bateja’m en nom de 25 

Jesuchrist, qui m’à tenguda la mà e m’à sanada». E, lavors, sanct Calixto vench, qui la 

batejà ab son marit e ab en Simplicià e ab molts d’altres. E, com açò oí dir l’emperador, 

ell los féu tots degollar e féu star sanct Calixto per molts dies que no menjà ne begué e 

fahia’l16 tots dies batre ab17 vergues. Aprés, lo féu lançar en un pou ligat ab una pedra e 

anà-sse’n axí a nostre Senyor. E fonch tret del pou e soterrat per Asteri prevere en lo 30 

cementiri d’en18 Calipodi.d 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
2 ciutat: ciuta I1 

                                                 
a Data de celebració: 14 d’octubre. Calixt I fou papa del 217 al 222, s’enfrontà a un dels primers cismes de 

l’Església representat per l’antipapa Hipòlit. Es representa revestit de papa en el moment del seu martiri, 

amb una pedra nugada al coll. 
b Alexandre Sever, emperador entre el 222 i el 235. 
c Confusió amb Ravennati, que és una part del Trastèvere on habitava la flota de Ravenna. 
d Cementiri que es trobava a la via Aurèlia, que anava de Roma a Pisa, on fou soterrat Calepodi màrtir pel 

mateix Calixt. Després el cementiri rebé el nom de Sant Calixt. 

C 
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3 partida: pardita I1 

4 d’en: de I2 
5 en: om. I2 
6 en: om. I2 
7 Tybre: tyber I2 
8 en: om. I2 
9 sanct: sant I2 
10 d’en: de I2 
11 en: om. I2 
12 Tybre: tyber I2 
13 fe: santa fe I

2
 

14 ell la: ella I2 

15 en: om. I2 
16 fahia’l: el fahia I2 
17 ab: a I2 
18 d’en: de I2 
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[CLII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 LUCH EVANGELISTAa 

Luch vol aytant dir com ‘si mateix levant’ o és dit Luch de2 lum. Car fonch ell a si levant 

de la amor del món e levant-s’i en la amor de Déu. Fonch ell lum del món per ço com 

tot lo món ha il·luminat, segons que·s diu per sanct3 Matheu en lo V capítol: «Vós sou 

lum del món».4b E la lum del món és lo sol, la qual lum ha en son stament gran altesa, 5 

segons que·s lig en lo Ecclesiàstich, en lo XXVI capítol dient: «Lo sol exint en lo món, en 

les alteses de Déu, en esguart de delit»;c axí com diu en lo Ecclesiàstich,d on «com dolç 

lum e delitable sia lo sol de veure als ulls»;e ha laugeria en lo seu moviment,5 segons 

que diu Hestras en lo II capítol, dient: «Gran és la terra e molt alt lo cel e lo cos del sol 

és leuger»;6f e ha’n fet gran profit, car, segons que diu lo Philòsoph:g «Sol e home 10 

engenren home». Axí, sanct Luch hagué altesa per celestial7 contemplació e hagué delit 

per dolça conversació e hagué leugeria per fervent prehicació e hagué profit per 

scripció de doctrina. [CCLXXIa] 

LA VIDA DE SANCT LUCH EVANGELISTA 

uch nasqué de la nació de Antiochia e fonch molt savi en art de medicina. E fonch 15 

un dels LXXII dexebles de Jesuchrist,8 segons que alguns dien, emperò sanct9 

Hierònim diu que él10 fonch dexeble11 dels apòstols e no del Senyor. E la Glosa sobre lo 

XXV capítol en lo Èxodi diu que ell no s’acostà al Senyor prehicant, mas, aprés la 

resurrectió de aquell, se convertí12 a la fe. Mas és de tenir que no fonch un dels LXXII 

dexebles, jatsia que alguns axí ho dien.  20 

E fonch home de gran perfectió en bona vida quant a Déu e quant a son proïsme 

e quant a si mateix e al seu offici. E, en figura de aquestes quatre ordenacions, és pintat 

en forma de quatre figures,h ço és: en figura de home e de bou e de leó e de àguila; e 

cascuns de aquests13 havien quatre cares e quatre plomes, axí com és dit per Eçachiel14 

en lo primer capítol.i E, per ço que millor ho vejam, digam-ho15 axí: és una bèstia que té 25 

lo cap16 quadrat. E ymaginem per cascuna [CCLXXIb] part una figura: de la part de dins, 

la figura de l’home; e de la17 part dreta, la figura del leó; e de la part esquerra, la figura 

de la àguila; e de l’altra part és la figura del vedell. Axí que la àguila paria sobre les ales 

                                                 
a Data de celebració: 18 d’octubre. Sant Lluc (segle I) fou deixeble dels apòstols i se li atribueix la redacció 
de l’Evangeli que du el seu nom i dels Fets dels Apòstols. Es representa en acció d’escriure amb el símbol 
del seu Evangeli, un bou. 
b Mt 5, 14. 
c Sir 26, 21. 
d «in aspectu delectabilitatem, Eccl. XI» (LA 152, 7). La llum del sol és elevada, plaent, veloç i útil. 
e Sir 11, 7. 
f 3Esd 4, 34. 
g Denominació que rebia Aristòtil en el segle XIII. 
h ‘Aquestes quatre disposicions són representades amb quatre figures’. Per tant és pintat no es refereix a 
sant Lluc. 
i Ez 1, 6. 

L 
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per lo alongament del coll, que té lonch, e per açò és dit que era desobre. E cascuns 

d’aquests tenien quatre plomes: com cascuna bèstia ymaginem ésser quadrada e, en 30 

cascun cors quadrat, sien quatre angles e, en18 cascun angle, havia19 una ploma. E, per 

aquests IIII cossos animats, són figurats IIII20 evangelistes, dels quals cascuns han IIII21 

figures on scriuen, ço és: de la humanitat,22 de la passió e de la resurectió e de la 

divinitat. Mas a cascú és donada certa figura:23 sanct Matheu és en figura de home per 

ço com principalment tracta de la humanitat de Jesuchrist; sanct Luch és figurat24 en 35 

forma de vedell25 per ço com tracta de la sanctidat26 de Christ; sanct March és figurat en 

forma de leó per ço com manifestament tracta de la resurectió (los cadells del leó, 

segons que·s diu, stan morts com són nats fins al terç dia, mas, per lo grunyiment del 

leó, en lo terç dia se mouen;27 e, per ço, és figurat en forma de leó, car ell començà en 

brogit28 de prehicació);a sanct Johan és figurat en forma de àguila per ço com més alt 40 

que negú scriu29 de la deïtat de Jesuchrist. E Jesuchrist, del qual tots aquests scriveren,30 

fonch home nat de la Verge e fonch vedell en la passió e leó en la resurectió e àguila 

quant se’n pujà. Per aquestes IIII31 figures, en les quals és demostrat sanct Luch, axí com 

cascun altre evangelista, és ensenyat que ell fonch en quatre maneres ordenat: quant a 

son proïsme e quant a Déu32 e quant a instructió e a franquesa. Home és animal 45 

racional, mansuet e franch.33b Per la figura de l’àguila, és ensenyat que [CCLXXIc] fonch 

dretament ordenat quant a Déu per ço com ell gaurdà l’ull de l’enteniment Déu per 

contemplació;c per lo bech se mostrà la molta amor que ell portà a Jesuchrist. Fonch ell 

agut per pensament e, quant fonch34 vell, fonch foragitat per novella conversació. La 

àguila véu sobtilment, axí que mirà lo [sol]35 sens negun empatxament, e, quant és en 50 

alt levada, véu los peixos de la mar en lo mig loch de l’aygua; e, com té lo bech masa 

larch, que li fa nosa, ella lo frega en una pedra per ço que millor sia per a son menjar; és 

torrada damunt per la calor del sol e, com és vella, ella se lança ab gran força en una36 

font e, axí, lança ella de si la vellesa; e, per la calor del sol, consumeix la scuredat dels 

ulls en aleujar les plomes. Per la figura del leó, és demostrat que ell fonch dretament 55 

ordenat quant a si per ço com ell hagué noblesa37 per honesta conversació38 de 

costumes e hagué saviesa per squivar los aguayts39 de sos enemichs e hagué passió per 

compassió dels turmentats. Leó és bèstia generosa per ço com és40 rey de les bèsties; e 

és savi per ço com ell desfà les petjades que fa com fuig ab la coa per tal que no sia 

trobat; e soffer passió, car, contínuament, té quartana. Per la figura del vedell e del bou 60 

fonch demostrat que sanct Luch fonch dretament ordenat quant41 al seu offici que 

hagué42 de scriure l’Evangeli. E anà davant sanct Matheu, car ell començà en la 

                                                 
a Es refereix a la predicació de sant Joan Baptista, amb qui comença l’Evangeli de Marc («incepit a rugitu 
predicationis» LA 152, 25). 
b Falta el següent fragment: «Nam per faciem hominis ostenditur quod recte fuerit ordinatus quantum ad 
proximum quem debet ratione instruere, mansuetudine attrahere et liberalitate fouere. Homo enim est 
animal rationale, mansuetum et liberale» (LA 152, 29). 
c Traducció deficient: «quia in eo oculus intellectus deum intuetur per contemplationem» (LA 152, 31); és a 
dir: ‘ell guardà Déu per contemplació a través de l’ull de l’enteniment’. 
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nativitat de Jesuchrist, en la sua infantesa,a e, axí, per orde tractà fins a la fi dels fets de 

Jesuchrist. E començà ell sàviament, per ço començà aprés los dos evangelistes, per tal 

que complís ço que ells jaquiren. E parlà del temple del sacrifici, axí com apar en 65 

principi e en lo mig e en la fi. Lo bou és bèstia tardiva43b e té la ungla fesa, d’on és 

entesa discreció. Mas, en quina manera sanct Luch és ordinat44 segons aquelles IIII45 

ordena[CCLXXId]cions? Per la sua vida és ensenyat.  

[I] Primerament, fonch ell ordenat quant a Déu en III46 maneres, segons sanct 

Bernart:47 per affectió e per cogitació e per intenció. La affectió deu ésser sancta48 e la 70 

cogitació neta e la intenció dreta. Hagué sanct49 Luch la sua affectió sancta50 per ço com 

ell fonch ple del Sanct Spirit. E hagué sanct Luch la cogitació neta per ço com ell fonch 

verge de cors e de pensa, en què és notada la cogitació d’ell. E hagué la sua intenció 

dreta per ço com ell volia en tota cosa la honor de Déu. De51 aquests dos béns darrers,52 

és dit en lo pròlech del Fet dels Apòstols,c dient que, sens crim, stigué en virginitat, e 75 

açò fonch quant a la sua nedesa de la cogitació; e volgué servir al Senyor, e açò quant a 

la vera e dreta intenció. 

[II] Segonament, fonch sanct53 Luch ordinat54 quant a son proïsme e som nosaltres 

ordenats al proïsme com li donam ço que devem. Tres coses són que nosaltres devem a 

nostre proïsme, segons que diu55 Ricart de Sanct Víctor, ço és: nostre poder, nostre 80 

conéxer e nostre voler; e, per lo quart, hi sia ajustat lo nostre fet. Lo nostre poder, 

perquè li ajudem; lo nostre conéxer, perquè·l consellem; lo nostre voler, en los desigs; 

lo nostre fet, en les voluntats. E, quant en aquestes IIII56 coses, fonch57 ordenat sanct 

Luch, car ell donà a son proïsme son poder e adjutori, e açò par per ço com ell stigué ab 

sanct58 Pau en totes les sues tribulacions,59 axí que no·s partí d’ell e li donà adjutori seu 85 

e prehicació, segons que·s diu en la segona Epístola que tramés sanct60 Pau a Timotheu, 

en lo quart capítol dient: «En61 Luch és ab mi sols».d En açò que diu ab mi, axí com 

ajudador e defenedor, per què és notat en qual manera li donà adjutori; per ço que és 

dit sols <e> és mostrat que fermament se acostà a ell en ço que és dit que no·s partia 

d’ell. Enaprés, donà [CCLXXIIa] sanct62 Luch la sua conexença a son proïsme com li donà 90 

la doctrina de l’Evangeli, que ell scriví ab utilitat de sos proïsmes, e de açò fa ell 

testimoni en lo pròlech seu dient: «Vist és a mi en lo començament que t’scriga per 

orde a tu, Theòphilo, bonament per ço que conegues la veritat de les paraules de qui tu 

es instruït».e E, en qual manera encara donà ell lo seu saber en consells? Manifest és per 

aquella paraula que diu sanct63 Hierònim en lo pròlech, dient que les sues paraules 95 

foren medicina de ànima lànguida. Donà, axí mateix, sanct Luch lo seu voler e desig a 

son proïsme, e apar per ço com ell li desijà la salut perdurable, segons64 que és dit als 

                                                 
a «incepit a natiuitate precursoris et natiuitate et infantia Christi» (LA 152, 38); és a dir, ‘començà per la 
nativitat del precursor sant Joan Baptista i la nativitat i infantesa de Crist’. 
b ‘Animal lent’. 
c Es refereix al pròleg de sant Jeroni als Fets dels Apòstols, no a cap part d’aquest obra. 
d 2Tm 4, 11. 
e Lc 1, 3-4. 
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Colocenses, en lo quart capítol dient: «Saluda-us en65 Luch, metge»;a ço és, perdurable 

salut vos desija. E mostrà la sua voluntat e adjutori per ço com ell rebé Jesuchrist en 

son hostal <e> quasi pelegrí e li donà tot adjutori de caritat. Fonch ell companyó del 100 

Cleophàs mentre que anaven a Emaús, segons66 que alguns67 dien, axí com ho recompta 

sanct Gregori en los Morals, jatsia que sanct Ambròs diga que fos68 altre, del qual ell 

posa lo nom. 

[III] Terçerament,69 sanct Luch fonch bé ordenat quant a si mateix. Tres coses que 

ordenen l’ome a si mateix e·l fan sanct segons sanct Bernat, ço és: vida temprada e fet 105 

just e ésser piadós. E cascuns de aquests membres se dividexen en III70 maneres, segons 

sanct Bernat: «Vide71 temprada serà si viu continentment en Déu e com a companyó 

dels amichs de Déu e humilment. Lo fet nostre serà just si és dret per bona intenció e 

savi per mesura e fructuós per edificació. Lo fet nostre serà piedós72 si la nostra fe és ab 

Déu sòbriament per ço que, per lo seu poder, ajut a nosaltres en la nostra malaltia e, 110 

per la sua saviesa, cregam nós corregir la [CCLXXIIb] nostra ignorància e, per la sua73 

bondat, cregam nós delir la nostra iniquitat».  

[III.I] En totes aquestes coses fonch sanct Luch ben ordenat per ço com, 

primerament, hac vida temprada, e açò en tres maneres: per ço com visqué 

continentment,74 car, segons que diu sanct75 Gregorib en lo pròlech sobre sanct Luch: 115 

«May ell no hagué76 muller ne fill»; e visqué com a companyó, e açò és notat per ço que 

és dit d’ell e de Cleophàs (la companya és d’ell notadora77 en ço que són dits dexebles, ço 

és, disciplinats e ben acostumats);c e sanct Luch visqué humilment, e és demostrada la 

sua humilitat en ço que·l nom78 del seu companyó, en79 Cleophàs, expressà e lo seu 

callà per humilitat.  120 

[III.II] Sanct80 Luch hagué fets justs per intenció; e fonch discret per temprament, 

per què és demostrat en forma de bou, qui té la81 ungla fesa, per la qual és mostrada 

virtut de discreció; e fonch fructuós per edificació, entant que per tots era amat.  

[III.III] Sanct82 Luch hac seny piadós per ço com cregué e, en83 lo seu Evangeli, 

confessà Déu ésser sobiran e poderós e savi e bo. 125 

[IV] Quartament e darrera, fonch bé ordenat quant al seu offici, que fonch 

d’esciure l’Evangeli. E en allò se mostrà qual manera és ordinat84 per ço com lo seu 

Evangeli resplandeix per veritat e és ple de molta utilitat e és ornat per molta honestat 

e és autenticat per molta autoritat.  

[IV.I] Primerament, lo féu resplandir per molta veritat85 e és en tres maneres 130 

veritat, açò és: veritat de vida e de justícia e de doctrina. Veritat de vida és 

asossegament de la mala lenga, veritat de justícia és asossegament de dreta sentència86 
                                                 
a Col 4, 14. 
b Error de FS per sant Jeroni. 
c Es refereix a la citació de Lc 24, 13-14: «Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap un poble 
anomenat Emmaús, que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot allò 
que havia passat». 
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a la causa, veritat de doctrina és asossegament de les coses a l’entendre. E, per aquestes 

tres maneres de veritat,87 resplandí en lo seu Evangeli, car aquestes tres maneres de 

veritat són ensenyades en l’Evangeli. E ensenya [CCLXXIIc] sanct Luch per exemple que 135 

aquestes tres maneres de veritat havia en si e que n’ensenyava los altres. Ensenya sanct 

Luch que Jesuchrist havia aquesta veritat per testimoni dels adversaris, segons que 

appar en l’Evangeli de sanct Luch, en lo XXV capítol dient: «Maestre, nosaltres sabem 

que dretament parles e ensenyes la veritat de doctrina e no rebs88 la persona e veus la 

veritat de justícia, mas, ab veritat, la vida de Déu ensenyes».a Vet la veritat de vida, car 140 

bona vida és dita vida de Déu. Ensenya sanct89 Luch en lo seu Evangeli aquestes tres 

maneres de veritat. Primerament, ensenya veritat de vida, que stà en servar los 

manaments de Déu, on és dit: «Amaràs lo Senyor Déu teu,90 fes açò e viuràs»;b en lo 

XVIII capítol seu: «Demana a ell un maestre: “Què, faent-ho, vida perdurable 

posseiré?”»;c aprés se segueix: «Los manaments de Déu has coneguts: no mataràs».d 145 

Aprés, ensenya veritat de doctrina, car a alguns qui pervertiren veritat de doctrina 

dehia en lo XI capítol: «Mas, és a vosaltres, phariseus, qui prehicau que la menta e la 

ruda és delmadora, e tota herba menjadora, e laxau lo juý e la caritat de Déu»;e e aquí 

mateix diu: «Mal és a vosaltres, savis de la ley, per ço com portau la clau de sciència».f 

Enaprés, sanct Luch ensenya veritat de justícia, per què diu en lo XXX capítol: «Reteu ço 150 

que és de Cèsar a Cèsar e ço que és de Déu a Déu»;g e diu en lo XIX capítol: «Los meus 

enemichs, qui no volen que yo regna sobre ells, anau vosaltres, portau-los ací e matau-

lo davant mi»;h e diu-se en lo XIII capítol del juý: «Malvats parladors,91 partiu-vos de 

mi, obrants iniquitat».i 

[IV.II] Segonament, l’Evangeli de sanct Luch és ple de molta utilitat perquè aquell 155 

fonch metge qui lo92 scriví, a demostrar que l’Evangeli nos mostraria medicina 

profitable. [CCLXXIId] Són tres maneres de medicina, ço és: curativa e preservativa e 

confortativa. Aquestes tres medicines diu sant93 Luch en l’Evangeli, ço és, que dóna a 

nosaltres Jesuchrist. Medicina curativa <e> és aquella que cura a hom la malaltia e açò 

és penitència, que cura hom de totes malalties spirituals. Aquesta medicina nos 160 

ensenya lo metge celestial com diu en lo IIII capítol: «Sanau los contrits de cor e 

prehicau als catius remissió de peccats»;j e diu en lo V capítol: «No venguí appellar los 

justs».k Medicina confortativa és aquella que creix sanitat e aquesta és observació de 

consells, car consells fan a hom millor e més perfet. Aquesta medicina nos ha 

                                                 
a Lc 20, 21. 
b Lc 10, 17-28. 
c Lc 18, 18. 
d Lc 18, 20. 
e Lc 11, 42. 
f Lc 1, 52. 
g Lc 20, 25. 
h Lc 19, 27. 
i Lc 13, 27. 
j Lc 4, 18-19. 
k Lc 5, 32. 
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apparellada lo metge en lo XVIII capítol, com diu: «Ven tot quant has e done-u als 165 

pobres».a Medicina preservativa és com fa hom preservar en bé e aquesta és 

esquivament de occasions de peccar e de males companyies. Aquesta medicina mostra 

lo metge que és per Jesuchrist liurada com diu, en lo XII capítol dient: «Guardau-vos 

del levat dels phariseus»;b ço és, del lur inflament. E, axí, ensenya que hom deu 

esquivar mala companyia.  170 

E pot-se dir que l’Evangeli de sanct Luch és ple de molts profits per ço com en ell 

és contenguda virtut de saviesa, e de açò diu sanct94 Ambròs: «Sanct Luch comprén la 

història en lo seu Evangeli de totes les virtuts de saviesa, car ha ensenyada la nativitat 

del Senyor e la incarnació ésser feta ab l’Esperit Sanct.95 E Davit ensenya la natural 

quant dix: “Tramet l’esperit teu e seran creats”.c E, quant ensenya les tenebres que 175 

foren fetes en la passió de Jesuchrist e la terra tremolà e lo sol s’escurí. E ensenya coses 

mortals sanct96 Luch en açò que, en aquelles benaventurançes, instruí en bones 

costumes. E ensenya coses raonables [CCLXXIIIa] com diu: “Qui97 és fael en poca cosa 

sí·n98 serà en gran”.d Sens aquestes tres maneres de saviesa, la nostra fe no pot saber lo 

misteri de la Trinitat, ço és, natural, racional e moral». Açò diu sanct Ambròs. 180 

[IV.III] Tercerament, l’Evangeli de sanct99 Luch és ornat de molta noblesa, car la 

manera del seu parlar és molt bella. E, per ço que algun haja bellesa en sos dits, són tres 

coses necessàries, que ensenya sanct Agustí:100 que plàcia a hom e que sia manifest e 

que moga hom en bé. E, per ço que plàcia a Déu, convé hom parlar ordenadament e, 

per ço que sia manifest, deu parlar apartadament e, per ço que moga hom en bé, deu 185 

parlar ab fervor. Aquestes tres maneres hagué sant101 Luch en escriure e en prehicar. De 

les dues virtuts primeres, se diu en la segona Epístola als Corinthians, en lo VIII capítol 

dient: «Trametem nosaltres ab ell lo frare»;e diu la Glosa, ço és: «Barnabàs e sanct102 

Luch, del qual és laor en l’Evangeli d’ell per totes les esglésies». En ço que dit és d’ell 

de la sua laor és notat que parla ordenadament; e en ço que diu «per totes les sglésies» 190 

és notat que parla apertament; e que ab fervor haja parlat és manifest que ell hagué lo 

cor ardent, on dix: «E no és lo nostre cor ardent en nós?».f 

[IV.IV] Quartament, l’Evangeli de sant103 Luch és autenticat per molts, car, per 

moltes autoritats, fonch autenticat ço que per lo Pare fonch ordenat, axí com se diu en 

Hieremies, en lo XXXI capítol dient: «Los dies vénen ‒diu lo Senyor‒ e faré a la casa de 195 

Israel e a la casa de Judà avinença novella, no segons la avinença que yo fiu ab los 

pares104 d’ells, mas açò serà avinença que yo faré a la casa de Israel. Aprés aquells dies 

‒dix lo Senyor‒, yo daré la mia ley en les entramenes de aquells», etc.g Segons la letra 

                                                 
a Lc 18, 22. 
b Lc 12, 1. 
c Sal 104, 30. 
d Lc 16, 10. 
e 2Co 8, 18. 
f Lc 24, 32. 
g Jr 31, 31-33. 



 

 863 

que parla de la doctrina de l’Evangeli, [CCLXXIIIb] qui fonch confirmat per lo Fill, on és 

dit en aquell mateix Evangeli, en lo XXI capítol: «Lo cel e la terra trespassaran, mas les 200 

mies paraules no passaran».a Fonch l’Evangeli de sanct Luch per l’Esperit Sanct spirat, 

on diu sanct Hierònim en lo pròlech sobre sanct Luch: «Lo Sant Spirit procurant-ho, en 

les parts de Achaia scrigué aquest Evangeli». Fonch per los àngels figurat e, 

specialment, per aquell àngel del qual és dit en lo Apocalipsi, en lo XIII capítol dient: 

«Yo viu l’àngel volant per mig del cel qui havia l’Evangeli perdurable».b L’Evangeli de 205 

sanct Luch és dit perdurable per ço com és fet per lo perdurable. E aquest Evangeli 

prophetizà Ezechiel profeta quant dix que la un dels animals havia figura de vedell,c 

per lo qual és significat l’Evangeli de sanct105 Luch, axí com dit és. E, quant dix Ezechiel 

en lo segon capítol que havia vist lo libre, qui era scrit dins e defora, on eren scrites les 

lamentacions,d prophetizà per aquell libre l’Evangeli de sanct106 Luch, en lo qual és 210 

contenguda la lamentació de la passió de Jesuchrist e lo dictat de la resurrectió e lo mal 

de la perdurable damnació. Fonch107 l’Evangeli de sanct Luch per la Verge manifestat, 

car la Verge l’avia conservat en son cor e, diligentment, lo dix als scrivents, on diu la 

Glosa: «Tot quant ella oí del Senyor ne d’ell fonch fet ne per ell no li oblidà, abans ho 

retengué en memòria per ço que, quant seria temps de prehicar ne de scriure la 215 

incarnació, que ella ho ensenyàs als demandadors sofficientment». On sant Bernat 

assigna raó per què l’àngel anuncià a la Verge Maria la concepció de Elizabeth dient 

que la concepció de Elizabeth fonch anunciada a la Verge per ço que ella ensenyàs lo 

temps de la nativitat de sanct Johan Baptista e de Jesuchrist. [CCLXXIIIc] On los 

evangelistes la demanaren de moltes coses, de què ella los certificà. Specialment, és dit 220 

de sanct108 Luch, qui anà a la Verge, axí com arca del testament, per ella se certificà de 

moltes coses e, majorment, d’aquelles coses que ella sola sabia, axí com de la incarnació 

de l’àngel e del naximent de Christ, de les quals coses solament parla sanct Luch. 

L’Evangeli de sanct109 Luch fonch a ell dit per los apòstols per ço com sanct110 Luch 

fonch ab los apòstols en los miracles de Crist, per què ell scriví l’Evangeli axí com los 225 

apòstols li dehien, segons que ell diu en lo pròlech, dient: «Nós scrivirem axí com nos 

ensenyaren aquells qui ab Jesuchrist foren en lo començament del sermó seu».e E, com 

en dues maneres se faça testimoni –ço és, de vista e de oïda–, per ço nostre Senyor 

volgué haver dos testimonis de vista, ço és, sanct Matheu e sanct Johan,111 e dos de 

oïda, sanct March e sanct Luch. E, per ço com pus ferm és testimoni de vista que de 230 

oïda, són los evangelistes qui parlen de vista posats en los extrems en lo libre e los 

altres, que parlen de oïda, són posats en lo mig per ço que dels altres rebem fermetat, 

que són més certs per vista. Fonch112 aprovat l’Evangeli de sanct Luch per sanct Pau, 

                                                 
a Lc 21, 33. 
b Ap 14, 6. 
c Vid. Ez 1, 10. 
d Vid, Ez 2, 9-10. 
e Lc 1, 2. 
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car ell lo albergà per confirmar los seus dits, per què diu sanct Hierònim en lo Libre dels 

barons nobles113 que lo Evangeli de sanct114 Luch fonch aprovat per sanct115 Pau. 235 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 de: den I1 

3 sanct: sant I2 
4 món: mone I1 

5 moviment: moniment I1 

6 leuger: luger I1 

7 celestial: celcstial I1 

8 de Jesuchrist: om. I2 

9 sanct: sant I2 
10 él: om. I2 
11 dexeble: dexble I1 

12 convertí: convcrti I1 

13 aquests: aqests I1 

14 Eçachiel: ezechiel I2 
15 digam-ho: digan ho I1 

16 La a apareix capgirada per una col·locació incorrecta del tipus d’impremta. 
17 de la: del I1 

18 en: eu I1 

19 havia: havea I1 

20 IIII: quatre I2 
21 IIII: quatre I2 
22 humanitat: humilitat I1 (humanitate LA 152, 20) 
23 figura: fignra I1 

24 figurat: frgurat I1 

25 vedell: videll I1 

26 sanctidat: sanctedat I2 
27 mouen: moue I1 

28 en brogit: engrogit I1 

29 scriu: scriua I1 
30 scriveren: scrigueren I2 

31 IIII: quatre I2 
32 Déu: den I1 

33 Home és animal racional, mansuet e franch: om. I2 

34 fonch: fonc I2 

35 [sol]: sol I2 (ut rotam solis irreuerberabiliter aspiciat LA 152, 32) 
36 una: un I1 

37 noblesa: nobelesa I1 

38 conversació: convarsacio I1 

39 aguayts: aguats I2 

40 és: ds I1 

41 quant: qnant I1 

42 hagué: haue I1 

43 tardiva: tradiua I1 (animal morosum LA 152, 41) 
44 ordinat: ordenat I2 
45 aquelles IIII: equilles ·iiii· I1 aquelles quatre  I2 

46 III: tres I2 
47 sanct Bernart: sant bernat I2 
48 sancta: santa I2 
49 sanct: sant I2 
50 sancta: santa I2 
51 De: Dc I1 E de I2 

52 darrers: darrere I1 
53 sanct: sant I2 
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54 ordinat: ordenat I2 
55 diu: deu I1 

56 IIII: quatre I2 
57 fonch: fonc I2 
58 sanct: sant I2 
59 tribulacions: tribnlacions I1 

60 sanct: sant I2 
61 En: om. I2 
62 sanct: sant I2 
63 sanct: sant I2 
64 Segons: Segous I1 

65 en: om. I2 
66 segons: seguns I1 

67 alguns: algun I1 

68 fos: ros I1 

69 Terçerament: terçefament I1 

70 III: tres I2 
71 Vide: vida I2 
72 piedós: piados I2 
73 la sua: sua la I1 

74 continentment: continentiment I1 

75 sanct: sant I2 
76 hagué: hagua I1 

77 notadora: notadar I1 

78 nom: non I1 

79 en: om. I2 
80 Sanct: sant I2 
81 té la: la te I1 

82 Sanct: sanet I1 sant I2 

83 en: an I1 

84 ordinat: ordenat I2 
85 veritat: verita I1 

86 dreta sentència: drets sentencia I1 drets I2 

87 veritat: verita I1 

88 rebs: reba I1 

89 sanct: sant I2 
90 teu: om. I2 
91 parladors: parladros I1 

92 lo: la I1 I2 

93 sant: sanct I2 
94 sanct: sant I2 
95 Sanct: sant I2 
96 sanct: sant I2 
97 Qui: Oui I1 

98 sí·n: sis I1 I2 

99 sanct: sant I2 

100 Agustí: augusti I2 

101 sant: sanct I2 
102 sanct: sant I2 
103 sant: sanct I2 
104 pares: pars I1 
105 sanct: sant I2 

106 sanct: sant I2 
107 Fonch: Fonc I2 
108 sanct: sant I2 
109 sanct: sant I2 
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110 sanct: sant I2 
111 sanct Matheu e sanct Johan: sant matheu e sant johan I2 
112 Fonch: Fonc I2 
113 barons nobles: viris illustribus I2 
114 sanct: sant I2 
115 sanct: sant I2 
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[CLIII] DE LES ONZE MÍLIA VÈRGENSa 

nze mília vèrgens sofferiren passió en aquesta manera. Fonch un rey en 

Bretanya, molt bon chrestià, qui havia nom Nothus o Maurus e aquell hagué una 

filla que havia nom Úrsula e era molt bella e sàvia e ben acostumada, entant que era 

molt nomenada per la [CCLXXIIId] sua fama. E, com en aquell temps lo rey d’Anglaterra 5 

fos molt poderós e subjugàs moltes nacions al seu emperi, quant hagué oïda la fama de 

aquesta verge, ell se appellava benaventurat si podia fer que la dita verge fos muller 

del seu fill, lo qual la desijava molt. Per què tramés al pare de la verge solemnes 

missatgers que li prometien molt de bé si trametien la verge al rey d’Anglaterra e, si 

no, que li’n vendria gran damnatge. Axí que lo rey fonch congoxat de açò ne com 10 

liuraria sa filla al rey, qui adoràs ýdoles, e majorment que sa filla no y volria consentir, 

aprés que li fahia paor la malesa de aquell rey. Per què la filla, inspirada del Sanct1 

Spirit, dix al pare que consentís al voler de aquell rey sots aytal2 condició: que aquell 

rey jove e lo pare que3 li donassen X4 vèrgens elegides per ella acompanyar e que donàs 

a ella e a cascuna de les altres M5 vèrgens e que li donàs de spay tres anys per conservar 15 

e per créxer sa virginitat e que·l rey, qui seria son marit, que·s batejàs e que fos instruït 

en la fe dins aquells tres anys. E, com lo rey d’Anglaterra oí la resposta, molt ne fonc6 

content e féu tot ço que la verge volgué sens tota falla.  

[CCLXXIIIIa] Lavors, lo pare ordenà que la filla, que ell molt amava, hagués 

honrada companyia e ajustà de moltes parts moltes vèrgens e barons e vegueren-li 20 

molts bisbes qui la volgueren acompanyar, entre los quals fonch en Pantolus, bisbe de 

Basilea, qui les portà a Roma e, d’aquí retornat, aprés ab elles rebé martyri. Sancta7 

Gerasina, que era regina de Sicília e era muller del rey cruel, lo qual ella amançà axí 

com anyell, tramés letres a la sor de Macirisi8 bisbe e a na Daria, mare de sancta Úrsula, 

e al rey son pare com era fet secretament,b per què la dona, encontinent, se n’anà allà ab 25 

IIII filles sues, na9 Babila e na Juliana e na Victòria e na Àurea,10 e ab un seu fill, qui 

havia nom Adrià, e desemparà lo regne e jaquí’l a un seu fill e vench-se’n per mar en 

Bretanya. Per consell de la qual ajustaren moltes vèrgens de diverses partides, de les 

quals era ella governadora, e, ab elles totes, la regina sostengué martyri.  

                                                 
a La vida de les onze mil verges apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 
Crisant. Data de celebració: 21 d’octubre. La xifra de màrtirs és deu a un error de transmissió identificat en 
testimoni del segle IX. Santa Úrsula es representa amb les fletxes com a atribut del seu martiri, també 
apareix damunt d’una nau amb les seues companyes. 
b Error de traducció: «Sancta quoque Gerasina regina Sicilie que uirum suum regem crudelissimum quasi 
de lupo fecerat agnum, soror Macirisii episcopi et Darie matris sancte Vrsule, cum eidem pater sancte 
Vrsule secretum per litteras intimasset...» (LA 154, 14); és a dir: ‘Se uní a ells santa Gerasina, reina de 
Sicília, que transformà el seu marit, un rei cruel, de llop en anyell; era germana del bisbe Macirisi e de 
Daria, mare de santa Úrsula, i, tan prompte com el pare de santa Úrsula la informà per carta del que estava 
preparant...’ 

O 
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E, com na11 Úrsula hagués convertides totes les vèrgens, per spay de un dia, per 30 

bon vent que hagueren, vengueren al port de Gàl·lia, qui ara és dit Tiella,a e vengueren 

en Culunya.12 E aquí apparegué un àngel a na13 Úrsula e dix-li que se’n tornàs ab totes 

ensemps e que prenguessen martyri. E partiren-se de aquí per lo manament de l’àngel 

e anaren-se’n a Roma, mas, abans, arribaren en la ciutat de Basilea e aquí jaquiren les 

naus e anaren-se’n a peu a Roma. Per lo qual adveniment, lo papa en14 Ciriachb fonch 35 

molt alegre per ço com ell era nat en Bretanya e moltes de les vèrgens eren ses 

parentes, per què les rebé ab tota la clerecia ab gran honor. E, en aquella nit, al papa 

fonch revelat que ell rebria ab elles ensemps15 martyri, per què u tench celat. E batejà 

[CCLXXIIIIb] algunes vèrgens que no eren batejades. E, com ell ves temps convinent e 

hagués regida la Sglésia un any e XI sepmanes aprés Sanct Pere,c en presència de tots ell 40 

revelà lo seu prepòsit e renuncià a la dignitat e a l’offici. E, com tots cridassen, e 

majorment los cardenals, qui·s pensaven que ell fallís per ço com jaquia lo bisbat e 

seguia aquelles dones folles, segons son16 parer, mas ell, per ço, no se n’stigué e posà en 

son loch un sanct17 hom qui havia nom Ametos.d E, com ell desemparà la cadira 

apostolical18 malgrat19 de la clerezia, tots los capellans ragueren lo seu nom dels libres 45 

apostolicals.20 

Enaprés, dos mals prínceps de la cavalleria romana, qui havia nom la un Maximí 

e l’altre21 Affricà, per ço que veren que molta gent anava ab les vèrgens, hagueren 

temor que, per elles, cresqués la religió chrestiana. E saberen lo loch on elles anaven e 

trameteren missatgers a Juli,22 qui era cunyat lur, que vengués ab grans gents contra 50 

elles e que les fes morir a mala mort per ço com eren chrestianes. 

Enaprés, sanct Ciriach exí de la ciutat ab gran multitut de gents e ab totes les 

vèrgens e seguí-lo en23 Vincent, prevere e24 cardenal, e en25 Jaume, qui era de Bretanya 

archibisbe,26 e en27 Maurici, bisbe de Levicanae e oncle de na Babila e de na Juliana,28 e 

en29 Florentí, bisbe de Luca, e en Sulpici,30 bisbe de Ràvenna, qui lavors eren venguts de 55 

Roma, tots se ajustaren ab les dites vèrgens. E Ethereus, qui era spòs de sancta Úrsula, 

qui stava en Bretanya, fon amonestat per Déu en visió que pregàs la sua mare que·s fes 

chrestiana, car, encontinent que son pare fonch batejat, en lo primer any morí e succeí a 

ell lo regne. E, com les sanctes vèrgens ab los bisbes se’n tor[CCLXXIIIIc]nassen a Roma, 

Ethereus fonch31 amonestat per nostre Senyor que se’n tornàs a Colunya a la sua sposa 60 

per ço que, ab ella, rebés victòria de martyri, per què ell obeí als divinals 

amonestaments e féu batejar la sua mare e la sua sor na32 Florentina. E sanct Climent 

bisbe anà a les vèrgens perquè rebés martyri ab elles; e Màrculus, bisbe de Grècia, ab 

                                                 
a Tiel, Països Baixos. 
b No ha existit mai cap papa amb aquest nom. 
c LA afegeix «ecclesiam decimus nonus rexisset» (LA 154, 24), és a dir, que fou el denové successor de sant 
Pere. 
d Es refereix a Antero, papa el 235. El ms. llatí V diu «Ameros» (LA 154, 25) 
e Levico, població de Trentino-Tirol del Sud, Itàlia. 
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una sua neboda, que havia nom Constança, filla d’en33 Dorotheu, rey de 

Constantinoble, per amonestament de Déu, se n’anà a les vèrgens. 65 

Enaprés, totes les vèrgens ab los dits bisbes se n’anaren en Colunya e aquí elles34 

foren assetjades per los ongres,35a qui, ab gran clamor, los specejaren tots axí com lops 

devoran ovelles. E, com tots foren morts, sinó Úrsula,36 lo príncep vengué envers ella 

per la sua gran bellesa e consolà-la de la mort de les vèrgens e dels barons e promés-li 

que la pendria per muller. E, com ella no u volgués consentir, ell la matà ab una sageta 70 

que li tirà. 

Era una verge que havia nom Cordula que, per gran paor que hagué, se amagà37 

en una nau. E, l’endemà, per sa voluntat, offerint-se a la mort, fonch coronada per 

martyri, mas, com no·s fes festa d’ella ab les38 vèrgens per ço que ab elles no volgué 

morir, aprés lonch temps, apparegué a una dona reclusa e manà-li que, aprés lo dia de 75 

les vèrgens, colgués la sua festa.  

Sofferiren passió en l’any de nostre Senyor CCXXXVIII.b 

Un abat impetrà un dels cossos de les vèrgens e promés que·l metria en una sua 

capella, dins una caxa d’argent. E, com ell la tengués un any entegre sobre l’altar en 

una caxa de argent, una nit, mentre que l’abat del monestir39 cantava les matines ab los 80 

monges, aquella verge devallà corporalment de l’altar e, per [CCLXXIIIId] mig del cor, 

davant tots los monges, anà-sse’n. E, com l’abat corregués a la caxa e ves que no y 

havia res, anà-sse’n tantost en Colunya e recomptà lo fet a l’abadessa. E anaren al loch 

d’on havien tret aquell cors e trobaren-lo aquí mateix d’on l’avien tret. E l’abat demanà 

vènia e perdó e que li donassen aquell cors o un altre prometent que li faria una caxa 85 

preciosa d’argent tantost, emperò ell no u pogué impetrar e tornà-sse’n al seu monestir. 

Era un religiós qui havia gran devoció en les vèrgens e, axí com ell fonch malalt, 

una verge li apparegué e demanà-li si la conexia. E ell respòs que no, abans era de la 

sua vista molt maravellat, e ella dix-li:40 «Yo41 só una de les vèrgens que tu has en 

devoció. E,42 si tu dius XI M43 vegades lo paternòster per nosaltres, axí com som XI mília, 90 

sàpies que totes te haurem en44 guarda e en protectió a45 la tua fi». Per què la verge46 

desparegué e aquell féu lo que li havia dit com més prest pogué. Aprés, se féu47 

periolar a l’abat e, axí com l’untaven,48 ell cridà soptosament que fugissen, que les 

sanctes49 vèrgens venien, que·ls fessen loch. E, com50 l’abat li demanà què era allò que 

vehia e lo religiós lo y comptàs tot per orde, per què ab elles se anà a Déu. 95 

                                                 
1 Sanct: sant I2 

2 aytal: tal I2 
3 que: om. I2 

                                                 
a Error de FS: «hunnis» (LA 154, 37). És a dir, pels huns, poble nòmada, probablement de raça mongòlica 
que envaí el sud-est d’Europa cap al 370. 
b En la segona redacció de LA, Voragine afegeix un comentari en el qual considera inverosímil aquesta 
cronologia (LA 154, 44-46). 
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4 X: deu I2 
5 M: mil I2 
6 fonch: fonc I2 
7 Sancta: santa I2 
8 Macirisi: martrisi I1 I2 (Macirisi LA 154, 14) 
9 na: ço es I2 
10 e na Juliana e na Victòria e na Àurea: iuliana victoria e aurea I2 

11 na: santa I2 
12 Culunya: colunya I2 
13 na: sancta I2 
14 en: om. I2 
15 ab elles ensemps: om. I2 
16 son: lur I2 
17 sanct: sant I2 
18 apostolical: apostolica I2 
19 malgrat: afegit davant entre línies a mà a I2 
20 dels libres apostolicals: del libre qui es dit catalogus sanctorum I2 

21 altre: alrre I1 

22 Juli: afegit darrere a mà a I2 
23 en: om. I2 
24 e: ratllat a mà I2 
25 en: om. I2 
26 archibisbe: archebisbe I2 
27 en: om. I2 
28 na Babila e de na Juliana: babila e iuliana I2 
29 en: om. I2 
30 en Sulpici: en suplici I1 suplici I2 (Sulpicius LA 154, 31) 
31 fonch: fonc I2 
32 na: per nom I2 
33 d’en: de I2 
34 elles: ells I1 

35 ongres: vngres I2 
36 Úrsula: sancta ursula I2 
37 amagà: ammaga I1 

38 les: les altres I2 
39 del monestir: om. I2 
40 ella dix-li: lauors la verge li dix I2 
41 Yo: Sapies que yo I2 
42 E: C I1 

43 M: milia I2 
44 en: en special I2 
45 en: a I2 
46 Per què la verge: E dit aço la verge encontinent I2 
47 Féu: feu aquell religios I2 
48 untaven: untaveu I1 

49 sanctes: santes I2 
50 E, com: Com doncs I2 
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[CLIV] LA VIDA DE SANCT CRISANTa 

risant fonch fill d’en Polimi, home noble, qui fonch ensenyat en la fe de 

Hiesuchrist, axí que son pare no li pogué fer adorar les ýdoles, per què·l féu 

tancar en una cambra ab V donzelles per ço que·l fessen peccar. E, com ell pregàs Déu 

que no fos sobrat per carnal desig, encontinent les donzelles foren adormides, axí que 5 

no menjaren ne begueren. E, dormint, exiren defora de la casa, aprés se 

desper[CCLXXVa]taren.  

E, lavors, pregaren na Daria, que era verge molt sàvia, que entràs davant sanct 

Crisant vestida com a deesa per ço que·l convertís a la fe del pare. E, com li fonch 

davant, ell la représ dels vestirs e ella li dix que no·ls vestia per ufana, mas per ço que 10 

per sa bellesa lo pogués convertir. E, com sant Crisant la reprengués per ço com ella 

colia aquells enganadors plens de vanitat, na Daria li respòs: «Los philòsophs honren 

los elements e són nomenatsb per noms d’òmens». E ell li dix: «Si un hom honra la terra 

com a deessa e altre la cava e la laura com a pagés, més darà la terra al pagés que a 

l’altre, qui la honra com a deessa; e, axí mateix, te dich de la mar e dels altres 15 

elements». Lavors, sanct Crisant féu matrimoni ab na Daria, que fonch per ell 

convertida e unida per ajustament del Sant Spirit e, lo carnal matrimoni simulant, <e> 

aprés ne convertiren molts d’altres. E ells convertiren en Claudi tribun ab sa muller e 

ab sos fills e ab molts d’altres cavallers, qui·ls perseguia.  

Aprés, l’emperador Numeriàc mes sanct Crisant en un carçre pudent e féu metre 20 

na [CCLXXVb] Daria en un loch on staven les males dones e un leó li vench qui 

guardava la porta en què stava. Aprés, li trameteren hòmens qui la corrompessen e lo 

leó pres-ne la un terriblament, quasi demostrant a la verge què volia que fes del catiu, 

mas la verge li manà que·l jaquís venir a ella e, tantost, lo convertí a Déu, per què ell 

corregué per la ciutat que na Daria era deessa. E, lavors, trameteren-hi caçadors perquè 25 

prenguessen lo leó, mas tots fossen presos per lo leó, los quals se posaren als peus de la 

verge e foren per ella convertits. Aprés, lo pretor féu-li fer gran foch a la porta per ço 

que ella ab lo leó cremassen e, com lo leó ho véu, hagué paor e grunyí e la verge li dix 

que se n’anàs sens mal. Aprés açò, com lo pretor hagués fets molts turments a sanct 

Crisant e a la verge e no·ls pogués sobrar, féu-los fer un gran clot e aquí ell los féu 30 

metre e cobrir ab terra e ab pedres, per què foren axí màrtyrs de Jesuchrist. 

                                                 
a El testimoni I2 no arreplega aquest capítol. Data de celebració: 25 d’octubre. Sant Crisant (segle III) es 

representa com un jove soldat amb la palma del martiri; santa Daria, com una matrona romana amb un 

lliri a les mans com a símbol de la seua virginitat o un lleó als seus peus. 
b El subjecte és els elements. 
c Marc Aureli Numeri Numerià, emperador roma del 283 al 284. El text de Voragine data el martiri en 

l’any 235, per la qual cosa es produeix un problema de coherència cronològica, tractada en l’edició de 

Maggioni (2007: 1678, n. 17). 
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[CLV] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 SIMON E JUDESa 

[CCLXXVc] Simon2 vol tant dir com ‘obedient’ o ‘posant tristícia’. Hagué ell3 sobre si dos 

noms, car fonch appellat Simon Zelotesb e Simon Chananeu per un carrer de Galilea en 

lo qual Jesuchrist mudà l’aygua en vi. E vol tant dir zelotes com chananeu, car chananeu 

vol dir aytant com ‘zel’. Hagué ell4 obediència per execució dels manaments e hagué 5 

tristícia dels turments per compassió e hagué zel de les ànimes per fermetat de fervor. 

Judes vol tant dir com ‘confessant’ o ‘gloriós’,5 o Judes vol tant dir com ‘donant 

alegria’, car ell hac confessió de fe e glòria del6 perdurable regne e alegria del 

perdurable goig. Hagué7 molts sobrenoms, car ell fonch appellat Judes, ço és, frare de 

sanct Jaume Menor. E hac nom Thadeu, que vol tant dir com ‘aprenent lo príncep’, o és 10 

dit Thadeu de thadea e de déu (thadea és dita vestidura real), car ell fonch8 vestidura real 

per ornaments de virtuts, per la qual aprés9c lo príncep Christ. O Thadeu és dit quasi 

‘Déu’, ço és, ‘gran Déu per adopció’. E és appellat Lebeus, que vol dir ‘cor’ o ‘corculus’, 

que vol dir ‘cultivador de cor’; o Lebeus és dit quasi lebes, que vol dir ‘olla’. Fonch ell 

cor per magnanimitat e fonch cultivador per puritat, fonch10 olla per plenitut de 15 

gràcies, car ell fonch quasi olla e vexell de virtuts e de gràcia. La lur passió scriví en 

ebraich Abdias bisbe, qui fonch11 per los apòstols fet bisbe de la ciutat de Babilònia. 

LA VIDA DE SANCT12 SIMON E JUDES [CCLXXVd] 

imon13 Cananeu e Judes Thadeu foren germans de14 Jaume Menor e foren fills de 

Maria Cleophàs, que fonch muller de Alpheu. E tramés Judes, son fill, a Abagar, 20 

rey en la ciutat de Edisa,d per en15 Thomàs aprés la ascensió de Jesuchrist.e És legit en la 

Hystòria eclesiàstica que·l dit rey Abagar tramés aytal letra a nostre Senyor Déu 

Jesuchrist, axí dient:16 «Abagar rey, fill de Euchània,17 a Jesuchrist, salvador 

benaventurat qui18 és apparegut en lo loch de Hierusalem, saluts. Yo he oït de tu e de 

les tues sanctedats19 que fas sens medicina e sens herbes:20 veure los cechs per ta 25 

paraula e fas21 los contrets anar e que mundes lebrosos e morts fer resuscitar. Les quals 

coses oïdes, me pense que tu fosses una cosa de dues, ço és: que tu sies Déu devallat 

del cel o que sies Fill de Déu,22 qui fas aqueixes coses. On te23 prech que vingues a mi a 

curar de la mia malaltia, en la qual lonch temps ha que yo24 só treballat. És dit a mi que 

                                                 
a Data de celebració: 28 d’octubre a Occident. Sant Simó i sant Judes (segle I) foren apòstols. Sant Simó es 
representa amb una alabarda i sant Judes amb una serra, tots dos vestits amb túnica i mantell. 
b Els zelotes era un moviment de resistència armada a l’ocupació romana de Palestina. Tradicionalment, 
s’ha considerat sant Simó com un integrant d’aquest moviment perquè és anomenat zelós (vid. Mt 10, 4). 
c Del verb aprehendre. 
d Abgar V, rei d’Edessa (Messopotàmia), mort ca. 50 dC, a qui hom atribueix correspondència amb 
Jesucrist en la qual li demanava que el sanara. Edessa, antiga població de Síria que correspon a l’actual 
ciutat d’Urfa, a Turquia 
e La traducció és deficient: no és Maria Cleofàs qui trameté Judes al rei Abagar, sinó sant Tomàs («Iudas 
uero ad Abagarum regem Edesse a Thoma missus fuit post domini ascensionem», LA 155, 18: ‘Judes fou 
tramés per sant Tomàs a Abagar, rei d’Edesa, després de l’ascensió’). 
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los jueus murmuren contra tu e·t volen matar, donchs, vine [CCLXXVIa] a mi, que yo 30 

tinch una ciutat que bastarà a mi e a tu». Per què Hiesuchrist li respòs axí: 

«Benaventurat es Abagar com has en mi cregut e no m’has vist, car scrit és de mi que 

aquells qui no·m veuran creuran e aquells qui·m veuran no creuran. E, de açò que·m 

pregues, que yo venga a tu, sàpies que a mi convé que complesca ço per què só tramés 

e que, aprés, sia rebut per aquell qui m’à tramés. E, com yo me’n seré pujat, yo trametré 35 

un dels meus dexebles a tu, qui·t curarà de la tua malaltia». E açò és legit en la Història 

ecclesiàstica. 

E, com Abagar no pogués veure Jesuchrist, ell li trameté un pintor qui li tragués 

la sua figura per ço que la ves, mas el pintor no·l pogué afigurar per la gran resplandor 

de la sua excel·lent cara. E Jesuchrist prengué un drap de li que portava lo pintor25 e 40 

posà’l-se en la sua cara e romàs-hi la sua figura axí com Abagar26 la volia. En quina 

manera era Jesuchrist figurat, lig-se en la hystòria antiga: tenia ell belles celles e larga 

cara e era inclinat per senyal de maduresa. 

Fonch la letra que Jesuchrist tramés al rey Abagar de tant gran virtut que negun 

heretge no podia viure ne negun pagà en la ciutat de Edissa ne negun hom no·ls podia 45 

noure, car, si neguna gent armada venia contra la ciutat e un infant, stant sobre la 

porta, legís la letra de Jesuchrist, en aquell dia los enemichs eren spantats e fugien tots, 

segons se diu que en temps passat fonch provat. 

Axí com és dit en lo títol de sant Thomàs apòstol, lo qual tramés Judes al rey 

Abagar, axí com Jesuchrist li havia promés, Abagar véu en la cara de sanct27 Judes una 50 

resplandor maravellosa, de què fonch maravellat de la sua vista e spantat. Per què 

adorà Déu di[CCLXXVIb]ent: «Verament es tu dexeble de Hiesuchrist, Fill de Déu, qui·m 

dix: “Yo·t trametré un dels meus dexebles, qui·t curarà e·t donarà vida”». E sanct28 

Judes li dix: «Si tu creus en lo Fill de Déu, tot lo que desiges hauràs». E Abagar li 

respòs: «Sàpies que yo·l crech e volenters mataria los jueus, qui l’an crucificat, si a mi 55 

era possible». E, com Abagar fos lebrós, sanct29 Judes pres les letres de Jesucrist e torcà-

li’n la cara, per què de continent fonch guarit. 

Sanct30 Judes prehicà, primerament, en Mesopotània e envers Ponto e sanct31 

Simon en Egipte. Aprés, vengueren abdós en Pèrsia e trobaren aquí dos encantadors 

que sanct32 Matheu havia lançats de Ethiòpia, qui havien nom Zaroen e Arphaxat.a E, 60 

lavors, en33 Baradach, qui era duch34 del rey de Babilònia, volgué anar a fer batalla 

contra los jueusb e no pogué haver consell dels seus déus, per què se n’anà a la ýdola de 

una altra ciutat, que li dix que·ls seus déus no li podien respondre per raó dels apòstols 

qui eren venguts en la ciutat. Per què lo duch los féu buscar35 e, com los hagué trobats, 

ell los demanà per què eren venguts. E los apòstols li respongueren: «Nosaltres som 65 

jueus e servents de Jesuchrist e som ací venguts per la tua salut». E lo duch los dix: 

                                                 
a Vid. capítol CXL, 70. 
b Error de FS: «contra Indos» (LA 155, 49). 
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«Com yo seré tornat, vos oiré». E los apòstols li digueren: «Millor és que ara nos oges 

per ço que conegues aquell per lo qual tu poràs vençre e que trobes los rebel·les36 

amançats». E lo duch los dix: «Yo veig que vosaltres37 sou més poderosos que·ls déus 

nostres, on vos prech que·m digau com me pendrà de la batalla». Lavors, los apòstols li 70 

digueren: «Perquè conegues que los teus déus són falsiers, mana’ls que·t responguen 

per ço que nosaltres te provem que t’hauran mentit». Axí que los seus déus li digueren 

[CCLXXVIc] que gran damnatge pendrien de cascuna de les parts, per què los apòstols 

començaren a riure. E lo duch dix: «Yo he temor e vosaltres vos rieu». E los apòstols li 

digueren: «No hajes temor, car pau és ab nosaltres e demà, a hora de tèrcia, vendran a 75 

tu los missatgers dels jueusa e dir-t’an que ells38 volen ésser teus e viure ab pau». 

Lavors, los bisbes de les ýdoles començaren a riure e digueren al duch: «Aquests donen 

a entendre açò39 a tu per tal que no hajes temor e que no·t guarts e que sies vençut per 

los teus enemichs». E los apòstols digueren:40 «Nosaltres no diem que tu speres un mes 

ne41 dos, mas un dia tan solament, car sàpies que demà seràs vencedor a la tua 80 

voluntat». E, lavors, lo duch los féu guardar per ço que la veritat del fet fos sabuda e 

que·ls verdaders sien honrats e los falsiers punits. E, com lo sendemà fos vengut e tot 

ço que·ls apòstols havien dit fos veritat, lo duch volgué cremar los bisbes de les ýdoles, 

mas los apòstols lo y vedaren, per què lo duch ne fonch molt maravellat com no·ls 

jaquiren cremar.  85 

Aprés, los encantadors digueren al duch: «Senyor, aquests se fingen ésser déus e 

van en semblança de hòmens e no són sinó enganadors e malignes qui, subtilment e 

amagada, volen en lo teu regne regnar com a déus». E, lavors, lo duch los dix: «Si voleu 

ab ells disputar, a mi plaurà molt». E ells digueren: «Vinguen davant nosaltres e, si ells 

gosen parlar, tu digues que nosaltres42 som folls». Per què los apòstols vengueren 90 

davant los encantadors, los quals, tantost, tornaren muts. E los apòstols digueren-los: 

«Si vosaltres vos lexau de fer males obres e adorau Jesuchrist verdader43 e us lexau fer 

lo senyal de la creu damunt, encontinent parlareu». E, com los encantadors stiguessen 

[CCLXXVId] en lur perfídia, los bisbes de les ýdoles foren aquí, qui·ls solien ajudar, los 

quals se convertiren a la fe. E, com los encantadors saberen que·ls bisbes s’eren fets 95 

chrestians, vengueren-los destroir e feren venir moltes serps. E foren aquí tantost los 

apòstols, qui s’ompliren44 les faldes de les serps e lançaren-les sobre los encantadors 

dient: «En nom de nostre Senyor Déu45 Jesuchrist, ara no morreu, mas, per les vostres 

serps, sereu naffrats!». E, com les serps menjassen les lurs carns, ells udolaven com a 

lops, per què lo duch ab d’altres pregaren los apòstols que·ls lexassen matar a les serps. 100 

E los apòstols digueren: «Nosaltres som tramesos per tal que tornem los morts a vida e 

no que los vius portem a mort». Lavors, los sancts46 apòstols manaren a les serps que·s 

lunyassen d’ells ab tot lur verí e47 que se’n tornassen de48 allà on eren vengudes. E, 

quant les serps tiraren a si lur verí, los encantadors hagueren més dolor que d’abans, 

als quals digueren los apòstols: «Tres dies soffereu dolor sens beure e menjar». E los 105 

                                                 
a «Indorum» (LA 155, 66). 
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apòstols los digueren: «No vol Jesuchrist servidors forçats e, axí, leva-us sens mal e féu 

què us vullau». Per què, stant en lur malesa, fugiren als apòstols e comogueren tota 

Babilònia contra ells. 

Aprés açò, la filla del duch concebé de un home qui jahia ab ella e hagué un fill, 

dient que l’avia hagut de un sanct49 hom qui l’avia forçada. E los parents d’ella 110 

vengueren als apòstols e50 demanaren-los si dehia veritat. E los apòstols demanaren 

quant havia que l’infant era nat ne en quina hora e aquests digueren que era nat a les 

tres hores aprés mijanit, II51 dies havia passats. E, lavors, los apòstols feren aportar 

davant ells l’infant e demanaren-li en nom de Jesuchrist si l’ome sanct52 qui havien 

en[CCLXXVIIa]culpat si era son pare. E l’infant dix que aquell qui era enculpat era hom 115 

bo e sanct53 e que negun temps no ha54 ensutzada la sua carn. E los parents pregaren los 

apòstols que li fessen dir qui era son pare e los apòstols respongueren: «Nosaltres 

devem absolre los innocents e no·s pertany a nosaltres que accusem a negú».55 

En aquell temps, s’esdevench que eren dues bèsties salvatges, les quals menjaven 

tota cosa que·ls vingués davant, e los apòstols anaren a elles en lo nom de Déu56 e, 120 

encontinent, foren manses com a ovelles. E, com los apòstols se volguessen partir 

d’aquelles gents, per prech d’ells hi romangueren XV mesos, dins los quals batejaren 

més de LX M57 hòmens, ab reys e prínceps.  

E los encantadors vengueren-se’n en una ciutat que ha nom Sannir,a on staven 

LXX bisbes de les ýdoles, e comogueren les gents contra los apòstols dient que, si venien 125 

aquí, que·ls forçassen de sacrificar a les ýdoles o que·ls matassen. Per què los apòstols 

vengueren en aquella ciutat e, tantost, foren pesos e portats al temple del Sol, per què 

los dimonis qui eren en les ýdoles cridaren dient: «Què us han fet los apòstols de Déu 

viu a vosaltres ne a nosaltres? Sapiau que nosaltres cremam despuys que ells són ací 

entrats». Aprés, los apòstols digueren: «Per ço que sapiau que aquestes ýdoles són 130 

plenes de dimonis, nosaltres los manam que n’isquen e que cascun diable trench la sua 

ýdola». E, encontinent, los dimonis isqueren de les ýdoles, negres e fers, e cridaren 

fortment. E, com ho veren los bisbes de les ýdoles, vengueren contra los apòstols e 

specejaren-los tots e, com lo cel fos ben58 seré, lamps vengueren del cel qui destroïren lo 

temple e cremaren aquells dos encantadors. [CCLXXVIIb] E lo rey Abagar féu aportar los 135 

apòstols en la sua ciutat e, a lur honor, féu-los fer una sglésia molt honorable. 

                                                 
1 SANCT: sanct I2 

2 Simon: Imon I1 (manca la caplletra i el reclam) 
3 ell: om. I2 
4 ell: sanct Simon I2 
5 ‘gloriós’: iudes vol tant dir com glorios I2 
6 del: de I2 
7 Hagué: E hague I2 
8 fonch: fonc I2 
9 aprés: pres I2 

                                                 
a Sumer («Sumair» LA 155, 115), antic país de l’Orient Mitjà, al sud de Mesopotàmia. 
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10 fonch: fonc I2 
11 fonch: fonc I2 
12 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
13 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
14 de: de sant I2 
15 en: om. I2 
16 nostre Senyor Déu Jesuchrist, axí dient: redemptor nostre jesu christ en semblants paraules I2 

17 Euchània: eucharia I2 
18 qui: qni I1 

19 sanctedats: santedats I2 
20 e sens herbes: om. I2 
21 fas: om. I2 
22 Déu: deu del cel I2 
23 te: yot I2 
24 yo: om. I2 
25 portava lo pintor: lo pintor portaua I2 
26 Abagar: agabar I2 
27 sanct: sant I2 
28 sanct: sant I2 
29 sanct: sant I2 
30 Sanct: Sant I2 
31 sanct: sant I2 
32 sanct: sant I2 
33 en: om. I2  
34 duch: ducb I1 

35 buscar: cercar I2 
36 rebel·les: enemics I2 
37 veig que vosaltres: conec que I2 
38 ells: om. I2 
39 a entendre açò: aço a entendre I2 
40 digueren: respongueren I2 
41 ne: o I2 
42 nosaltres: om. I2 
43 verdader: deu verdader I2 
44 s’ompliren: vmpliren I2 
45 Déu: om. I2 
46 sancts: sants I2 
47 e: e manaren I2 
48 de: om. I2 
49 sanct: sant I2 
50 e: c I1 

51 II: e que dos I2 
52 sanct: sant I2 
53 sanct: sant I2 
54 ha: hauia I2 
55 negú: negun I2 
56 Déu: jesucrist I2 
57 M: mília I2 
58 ben: be I2 
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[CLVI] LA VIDA DE SANCT NARCÍS DE GERONAa 

xí1 com Àffrica trameté a nosaltres sanct Feliu, axí Alamanya nos tramés sanct2 

Narcís, flor de paradís, per ço que, per doctrina sua, fos il·luminada la ciutat de 

Gerona. Alegre’t, donchs, Gerona per ço com has merescut haver aytal noblesa!  

Sanct3 Narcís passà per la ciutat qui4 ha nom Augusta, en Almanya,b prehicant e 5 

adorant e, per temor de Dioclecià emperador,c qui perseguia los faels de Christ, sanct 

Narcís fugí e entrà-sse’n en una casa de una peccadora qui havia nom Àffran. E, com 

ell véu los honests5 hòmens, pensà’s que volguessen peccar ab ella, ço és, que lo seu 

diaque era ab ell.6 Per què apparellà de menjar, axí com havia acostumat, ab les sues 

donzelles III7 e, com fonch hora de dinar, sant Narcís començà a adorar, per què Affran 10 

se’n maravellà, que may oí dir tal oració. E demanà al seu diaque què8 era [CCLXXVIIc] e 

ell dix-li que era bisbe dels chrestians, per què ella se lançà als9 seus peus, dix-li:10 

«Senyor,11 yo no só digna que tu stigues ab mi, car no ha més peccadora dona en tota la 

ciutat que yo só». Per què sanct12 Narcís no pogué celar la sua sanctedat13 e dix: «Tu, 

filla, reb lum de fe per ço que sies purificada de tots peccats e pugues haver del meu 15 

entrament alegria perdurable». Per què Affran li dix: «E yo, que he fets més peccats que 

no he cabells en lo cap, com poré14 ésser netejada?». E sanct15 Narcís li respòs: 

«Solament creu e bateja’t e seràs salvada». E, lavors, Affran appellà16 les sues donzelles 

e dix-los: «Aquest hom és bisbe dels chrestians, ha’m17 dit que, si crech en Jesuchrist 

e·m bateig, que seré18 neta de mos peccats, què us ne par a vosaltres?».19 E les20 20 

donzelles respongueren:21 «Tu22 es dona nostra e no·t podem res dir, sinó ço que tu 

vols». 

E, com vench la nit, sanct23 Narcís pregà Jesuchrist per Affran e, quant fonch24 dia 

clar, los perseguidors cercaven sanct25 Narcís e Affran dix-los que anat se n’era26 a 

sacrificar. E los perseguidors se partiren d’aquí, sinó un qui romàs ab ella e comptà-li27 25 

tot lo fet, mas no li dix que ells fossen28 hòmens honests,29 per què ell li respòs que tots 

aquells eren chrestians qui·s senyaven ab lo senyal de la creu de30 lo front. 

Aprés,31 Affran se n’anà a la32 mare, que33 havia nom Hylaris, e dix-li: «Lo bisbe 

dels chrestians vengué a mi per ço com no sabia on entrava e tota la nit no féu sinó 

adorar son Déu, e lo seu diaque ab ell. E, com fonch34 mijanit, lo lum se morí e yo 30 

volguí’l encendre e no poguí e lo diaqua seu35 dix-me: “No vulles demanar lum que es 

puga morir, mas, com te serà mostrada lum del cel, aquella cerca e demana”. Aprés, lo 

bisbe adorà dient: “Vine, lum vera del cel, e mostra’ns la tua cara e serem salvats”. E, 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Narcís de Girona en la LA. Data de celebració: 29 d’octubre. 
És possible que siga un desdoblament del bisbe Narcís de Jerusalem (s. III-IV). Sant Narcís es representa 
vestir de bisbe amb mosques al seu voltant (imatge que es relaciona amb el miracle que tingué lloc durant 
el setge francés a Girona el 1285: els soldats profanaren el seu sepulcre i de dins eixiren mosques que 
propagaren malalties entre l’exercit ocupant). 
b Augsburg, població de Baviera, Alemanya. 
c Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
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[CCLXXVIId] lavors, del cel vench resplandor com a color de sol ab gran tro, que no·s 

partí d’ells fins que fonch dia.36 E, com lo bisbe hagué acabada la oració, ell los manà 35 

respondre “Amén” e yo lancí’m als seus peus e li digué: “Gran enuig has pres, senyor, 

com es entrat a mi com yo só done37 peccadora”. E ell li dix: a “Yo son entrat alà on Déu 

ha volgut”. E, com fonch hora de tèrcia, a mi vengueren los perseguidors, qui·l 

cercaven per ço que·ll matassen, mas38 yo·ls amaguí detràs la lenya e he paor que 

encara aquell no sia cercat. E, si tu ho vols, yo·ls39 faré venir ací per ço40 com m’à 40 

promés que·m farà chrestiana e·m desliurarà de tots mos peccat». E, quant hagué dit 

açò, la sua mare <ella> fonch molt alegra41 e dix: «Déu vulla que axí sia com tu dius». E 

Effran42 dix: «Yo·ls faré venir ací».43 

E, quant fonch nit, sanct Narcís, ab lo diaqua,44 se n’anà a casa de la mare, per què 

fonch aquí45 molt gran goig. Ella,46 stant als seus peus, lo pregà dient que la fes neta de 45 

peccats, car havia molt errat e molt servit a na47 Venus, per què sanct48 Narcís se’n plorà 

molt e dix al seu diaqua:49 «Leva sus, fill, e preguem Déu que, allà50 on ha abundat 

iniquitat,51 que y sobrevengue bé de gràcia». E, axí com ells adoraven, un diable los 

apparegué dient: «O, Narcís! Què52 has tu a fer de les mies53 serventes que yo he 

hagudes en la mia companyia? E lo teu Déu ànimes vol netes e aquellas54 ama e yo no 50 

vull entrar alà on castedat regna. Donchs, per què y est tu entrat com elles sien plenes55 

de peccats?». E sanct56 Narcís li dix: «Yo·t man, dimoni, que·m respongues en açò que 

yo·t diré. Tu saps que·l meu Senyor57 Jesuchrist fonch pres e batut e scupit en la cara e 

abeurat ab vinagre e ab fel e en la creu crucificat, mort e soterrat e resuscità al terç 

dia?». E lo dimoni dix: [CCLXVIIIca]58 «Bé volria yo que·m fos tengut que no ho sabés, 55 

car, aquella hora que ell fonch crucifigat, fugí59 lo nostre príncep de la cara d’ell e·s 

meté en lo temple de Déu e no·n60 pogué exir, sinó per lo cobriment que hagué a 

rompre, car61 no podia sofferir la virtut del perseguidor. E, lavors, les roques se 

trencaren e los moniments se obriren e·s levaren los sancts62 hòmens, qui veren aquest 

fet. E lo príncep nostre63 fonch per ell pres, ligat64 ab cadenes de foch». E sanct65 Narcís 60 

li dix: «Com ha nom lo príncep vostre?». E lo dimoni li respòs: «Estran, qui vol dir 

‘començament de mort’». E sanct Narcís li dix: «Quins defalements66 havia fet 

Jesuchrist perquè ell sofferís tants turments?». E lo dimoni li respòs: «May no peccà». E 

sanct Narcís li dix: «Per què, donchs, sofferí tan grans67 turments?». E lo dimoni li 

respòs: «Ell no sofferí passió per los seus elets, mas per los altres». E sanct68 Narcís li 65 

dix: «Donchs, per ta confessió mateixa es condemnat, dimoni, per què departeix-te de 

aquestes dones, que regonexen lur Déu». E lo dimoni li respòs: «Per què mana la ley 

vostra que hom no prenga les coses a negú e tu, qui es sanct,69 com me levaràs les mies 

coses?». E sanct Narcís li dix: «Tu has furtades aquestes dones e levades a nostre 

Senyor, per què yo les prench a tu, qui es ladre, e les torn a nostre Senyor». E lo dimoni 70 

li respòs: «E yo, qui só creatura d’ell, torna’m, donchs, a ell». E sanct70 Narcís li dix: «Tu 

has confessat que ell és mort per los no elets dels hòmens e no per los diables, per què 

                                                 
a Confusió de la 3a persona per la 1a (‘em digué’). 
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de tu alre no pot ésser». E lo diable li respòs: «Hages pietat de mi e vulles71 que yo 

romanga en una d’aquestes72 dones». E sanct73 Narcís li dix: «E, si yo te’n donava74 la 

una, què·n faries?». E ell li respòs: «Yo la faria morir per tal que haja75 la sua ànima». E 75 

sanct [CCLXVIIIcb] Narcís li dix: «Al matí, yo·t daré poder aquell que tu dius». E lo 

dimoni li respòs: «Vulles que yo romanga ací aquesta nit». E sanct76 Narcís li dix: «Si u 

pots fer, roman». E ell li respòs: «Tu adores e no puch romandre». E sanct77 Narcís li 

dix: «Sàpies que nosaltres adorarem tota aquesta nit Jesuchrist». E lo diable, cridant, 

partí’s d’aquí e, lo matí, ell tornà dient que li servàs ço que li havia promés e sanct78 80 

Narcís li dix: «Sí, frare, si tu·m jures per Déu que, com yo t’hauré donada la una de les 

dones, que la mates axí com dius». E lo diable li respòs: «Si yo no u fas, mane’m Déu 

que vaja en abís». E sanct79 Narcís li dix: «Ves-te’n prop lo mont d’Alpis, en lo qual loch 

negun hom no pot beure aygua per la drach que y és, qui80 mata tothom ab lo alé, e 

mata lo81 drach e pren la sua ànima en ton poder». Lavors, lo diable dix: «O, bisbe 85 

mentidor, per ço m’as obligat que yo mate82 lo meu amich e que vaja en83 abís!». 

Lavors, lo84 diable anà allà e matà lo drach, per què les gents vengueren a la font per 

pendre de l’aygua. 

Aprés, sanct Narcís ensenyà la vera fe a lles dones e les batejà ensemps ab les III85 

donçelles e ab sos parents e féu de la casa de na Hylària86 sglésia e ordinà87 aquí un 90 

bisbe qui havia nom Zozimo. E, com sanct Narcís hagué stat aquí XI mesos, anà-sse’n 

en Spanya e vench en la ciutat88 de Gerona, on convertí molt gran poble en menys de 

tres anys. E, aprés, ell fonch89 martyrizat ab lo seu diaqua en90 Feliu, lo qual, axí com 

cantava la missa, fonch naffrat en la gola e en los muscles. E lo seu cors stà sens tota 

corrupció fins al dia de huy e la sua ànima és ab Déu ajustada en lo celestial regne. 95 

                                                 
1 Axí: Naxi I1 (la caplletra és una N) 
2 sanct: sant I2 

3 Sanct: Sant I2 
4 qui: que I2 
5 honests: honestes I1 

6 que lo seu diaque era ab ell: ell e lo seu diaque qui era ab ell I2 

7 axí com havia acostumat, ab les sues donzelles III: ab les sues donzelles tres axi com hauia acostumat I2 

8 que: que qui I2 
9 als: al I1 

10 dix-li: e dix li I2 
11 Senyor: Senyr I1 

12 sanct: sant I2 
13 sanctedat: santedat I2 
14 poré: pora I1 

15 sanct: sant I2 
16 appellà: appeila I1 

17 ha’m: e ham I2 
18 seré: sera I1 

19 ne par a vosaltres: no par a vosalres I1 ne par a vosaltres I2 

20 les: los I1 

21 respongueren: responguenren I1 

22 Tu: Tn I1 

23 sanct: sant I2 
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24 quant fonch: quent fonch I1 com fonc I2 

25 sanct: sant I2 
26 anat se n’era: anat sen anar I1 

27 comptà-li: compte li I1 

28 ells fossen: eren I2 
29 honests: honestes I1 

30 de: en I2 
31 Aprés: E apres I2 
32 a la: als I1 

33 que: qui I2 
34 fonch: fonc I2 
35 diaqua seu: diaqua sen I1 diaque seu I2 

36 dia: de dia I2 
37 done: dona I2 
38 Mas: Nas I1 

39 yo·ls: ylos I1 

40 per ço: perçn I1 

41 <ella> fonch molt alegra: fonc molt alegre I2 

42 Effran: effrau I1 

43 ací: axi I1 

44 diaqua: diaque I2 
45 fonch aquí: aqui fon I2 
46 Ella: e ella I2 
47 na: om. I2 
48 sanct: sant I2 
49 diaqua: diaque I2 
50 allà: ella I1 

51 iniquitat: iuiquitat I1 

52 Què: e que I2 
53 mies: meis I1 

54 aquellas: aquelles I2 
55 plenes: plens I1 

56 sanct: sant I2 
57 Senyor: senyr I1 

58 Error de foliació per CCLXXVIII. 
59 fugí: fngi I1 

60 no·n: no I2 
61 car: Cer I1 

62 sancts: sants I2 
63 nostre: noster I1 
64 ligat: e ligat I2 
65 sanct: sant I2 
66 defalements: defalliments I2 
67 grans: gran I1 

68 sanct: sant I2 
69 sanct: senct I1 sant I2 

70 sanct: sant I2 
71 vulles: vulls I1 

72 aquestes: aquests I1 

73 sanct: sant I2 
74 donava la: donana la I1 donaua I2 

75 haja: hagues I2 
76 sanct: sant I2 
77 sanct: sant I2 
78 sanct: sant I2 
79 sanct: sant I2 
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80 qui: que I2 
81 mata la: mato la I1 

82 mate: mat I2 
83 vaja en: vaja in I1 vage en I2 

84 lo: la I1 

85 III: tres I2 
86 na Hylària: hylaris I2 
87 ordinà: ordena I2 
88 ciutat: cintat I1 

89 fonch: fonc I2 
90 diaqua en: diaque I2 
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[CLVII] LA VIDA DE SANCT1 QUINTÍa [CCLXVIIIcc] 

uintí2 fonch de molt noble linatge de Roma e vench en la ciutat de Ambianab e 

aquí ell féu molts miracles. E fonch pres per lo pretor per manament d’en 

Maximià,c que·ll3 féu batre fins a la mort e·l meté4 en la carçre, mas l’àngel de Déu lo 

desliurà. E vengué-sse’n en lo mig de la ciutat e aquí prehicà al poble, per què fonch5 5 

pres altra vegada e batut ab nirvis e durament scaldat ab oli [e]6 ab pegunta. E, com ell 

scarnís lo pretor, encontinent li féu metre en la boca calç viva. Aprés, fonch portat a 

Veromandod e aquí ells li meteren dos claus per lo cap qui li entraren fins a les cuxes e 

meteren-li’n X entre los peus e les mans. Aprés, lo7 degollaren e lançaren8 lo seu cors en 

un riu, on stigué amagat  LV anys.  10 

E, aprés, lo seu cors fonch9 trobat per una noble dona de Roma en tal manera. 

Una nit que ella stava en oració, l’àngel de Déu li apparegué dient que anàs10 al castell 

de Veromando, on trobaria lo cors de sanct11 Quintí, e que·ll soterràs honradament. E, 

com ella vengués al dit loch ab gran companyia, com hagué feta oració, <e> véu lo cors 

del sanct12 hom [CCLXVIIIcd] surar sobre13 l’aygüe14 sens tota corrupció. E soterrà’l 15 

honradament e aquí ella féu fer una sglésia a honor d’ell e,15 aprés, ella se’n tornà a 

Roma. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 Quintí: qquinti I1 
3 que·ll: quil I2 
4 meté: metre I1 

5 fonch: fonc  

6 [e]: e I2 
7 lo: le I1 

8 lançaren: lançeren I1 

9 fonch: fonc I2 
10 anàs: auas I1 

11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
13 sobre: spbre I1 

14 l’aygüe: laygua I2 
15 e: om. I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 31 d’octubre. Sant Quintí (segle III) es representa amb claus al cap i a les ungles. 
b Amiens, població de la Picardia, França. 
c Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i del 307 al 308. 
d Vermand, població de la Picardia, França. 

Q 
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[CLVIII] LA FESTA DE TOTS SANCTS1a 

a festa de Tots Sancts2 fonch ordenada per IIII3 raons: primerament, per la 

dedicació de un temple [I]; per la segona raó, per complir ço que hauríem lexat4 de 

bé a fer [II]; per la terça raó, fonch5 ordenada per scusar les nostres negligències [III]; per 

la quarta raó,6 fonch ordenada per ço7 que millor impetrem per nostra oració8 ço que 5 

demanam [IV]. 

[I] Primerament, fonch ordenada aquesta festa per la dedicació de un temple que 

los romans feren e, en lo mig, posaren una ýdola, entorn la qual col·locaren altres 

ýdolas,9 una per cascuna província, e guardaven totes dretament a la major ýdola. E, si 

alguna província se rebel·lava contra Roma, encontinent la ýdola d’aquella10 província 10 

girava la esquena a la ýdola major e,11 axí, conexien los romans, qui, lavors, 

senyorejaven12 tot lo món, que aquella província s’era rebel·lada contra Roma. E, 

tantost, los romans [CCLXXIXa] trametien poder de cavallers perquè aquella província 

tornàs a la senyoria de Roma. Emperò, no bastava als romans aquell temple, abans ne 

feren molts a tots lurs déus per demostrar que ells senyorejaven tot lo món, mas, com 15 

cascuna ýdola no podia haver son temple, feren fer un temple a honor de tots los déus 

e appellaren-lo Pantheó,b que vol dir ‘tots déus’ (de pan, que vol dir ‘tot’, e de theos, que 

és ‘déu’). Axí que los bisbes dels romans digueren per decepció del poblec que ells 

appellassen a si na13 Acíbele, que era mare dels déus,d si volien haver victòria de totes 

gents e que fessen gran temple als seus fills, per què feren fer aquell temple redon per 20 

ço que, per aquella forma, fos demostrada la perdurabilitat dels déus. E, com no 

pogueren fer la volta del temple a lur guisa, ompliren-lo tot de terra, ab diners que y 

mesclaren. E, com lo temple fonch miserablament acabat, donaren licència a tothom 

qui·n volgués traure la terra e que fos seu tot ço que y trobaria e, per açò, la terra fonch 

lançada en poch temps per la multitut de la gent. E, aprés, los romans feren una pinya 25 

sobredaurada e posaren-la sobre lo temple, en la qual pinya dien que eren scrites e 

pintades totes les províncies maravellosament e, com algú era a Roma, ell podia veure 

envers qual partida era la sua província. 

Aprés algun temps, caygué una partida del temple, axí que dalt romàs una 

ubertura, e açò fonch en lo temps de Foca emperador,e dementre que la fe de Christ 30 

regnà en la ciutat de Roma. E Bonifaci papaf impetrà aquell temple de l’emperador e 

                                                 
a Data de celebració: 1 de novembre. La festivitat de Tots Sant és el resultat de la confluència de dues 
tradicions: una oriental, que s’origina cap al segle IV, en què es dedica el diumenge posterior a la 
Pentescosta per a recordar tots els màrtirs; i una altra anglesa, en què des del segle VIII, per influència de 
cultes celtes, es dedicava l’1 de novembre a commemorar tots els sants.  
b El Panteó romà, construït per Agripa el 27 aC, encara que la forma redona és de l’època d’Adrià, després 
que l’edifici es cremara el 80 dC. Finalment, acabà consagrat a Santa Maria ad martyres. 
c ‘Per enganyar el poble’. 
d Cíbele, deessa frígia de la fertilitat de la terra, també coneguda coneguda com la Gran Mare. 
e Focas, emperador del 602 al 610. 
f Bonifaci IV, papa del 608 al 615. 

L 
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lançà’n totes les ýdoles e, en lo primer dia de maig,a ell lo consegrà a honor de Sancta14 

Maria e de tots los sancts e ara és appellat per lo poble Sancta Maria la Redona. 

En[CCLXXIXb]cara, lavors, la Sglésia no fahia festa dels confessors e, en aquest jorn, era 

aquí gran festa celebrada e y venien moltes gents. Mas, per ço com en maig les gents no 35 

podien haver mercat de vianda, romanien les gents, que no y venien, per què lo15 papa 

Gregorib mudà aquesta festa en lo primer dia de noembre per ço com, lavors, és major 

abundància que no en altre temps. E, axí, ordenà per tot lo món aquest dia a honor de 

tots los sancts. E, axí com lo temple era edificat per totes les ýdoles, axí són aquí los 

sancts16 tots loats. 40 

[II] Per la segona raó, fonch ordenada aquesta festa per ço com hom complís ço 

que no hauria fet en ço que lexam en l’any molts sancts17 que no fem festa neguna en 

memòria, car no podem fer festa de tots los sancts per ço com són molts e per la nostra 

fragilitat e per la brevitat del temps, que no bastaria. On, per açò, la Sglésia ordenà que 

fes hom aquesta festa a honor de tots los sancts,18 mas, que sia ordenat que nosaltres 45 

façam festa dels sancts en terra, maestre G.19c ne assigna VI raons. La primera és per 

honor de la divinal majestat, car, com nosaltres fem honor als sancts, nosaltres honram 

Déu en ells, qui·ls sanctifica. La segona raó és per ço com ells ajuden a la nostra 

infirmitat, car nosaltres no podem haver salut per nosaltres mateixs20 e, per ço, 

nosaltres freturam de les pregàries dels sancts21 e devem-los honrar perquè·ls plàcia 50 

que·ns ajuden. És legit en lo terç libre dels Reys, en lo primer capítol,d que Bersabé 

sostengué22 per les sues pregàries lo regne al seu fill Salomó.23 La terça raó és, per què·ls 

devem honrar, per lo creximent de nostra seguretat, ço és, per la glòria que nosaltres 

donam als sancts24 en les sues festes, que la nostra sperança e la nostra caritat sia 

crescuda. Car, si hòmens mortals són axí honrats per Déu, sperança podem [CCLXXIXc] 55 

haver que Déu nos pot honrar axí com ells. La quarta raó és que·ls devem honrar per 

exemple del nostre resemblar, car, com nosaltres som moguts per exemple d’ells, 

condemnam les terrenals coses e desijam les celestials. La V raó és, per què fem 

nosaltres festa dels sancts,25 per lo deute que és entre ells e nosaltres, car ells fan de 

nosaltres festa en lo cel e és gran goig als àngels e als sancts26 com un peccador fa 60 

penitència. Donchs, digna cosa és, pus que ells fan festa de nosaltres en lo cel, que 

nosaltres la façam per ells en la terra. La VI raó és, per què fem nosaltres festa dels 

sancts en terra, per la procuració de la nostra honor, car, com nosaltres honram los 

sancts, lavors fem nosaltres ço que devem, on procuram la nostra honor e la festa d’ells 

és dignitat nostra. On, com nosaltres honrem nostres frares, honram nosaltres mateixs, 65 

car caritat fa totes coses comunes e totes les nostres coses són celestials, eternals e 

perdurables.  

                                                 
a En realitat, el 13 de maig de 605. 
b Gregori IV, papa del 828 al 844. 
c Es refereix a Guillem d’Auxerre. 
d 1Re 1, 30. Els dos llibres dels Reis i els dos de Samuel, que els precedeixen, eren considerats en un conjunt 
com els llibres històrics de la Bíblia, per açò es diu tercer. 
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Part27 les dites raons, ne posa d’altres en28 Johan Damascén en lo IIII libre, en lo 

VIII capítol, dient per qual raó los sancts e les lurs relíquies són honrades egualment, e 

les unes raons són de la lur dignitat e algunes de la preciositat dels cossos d’ells. Per ço 70 

com la dignitat d’ells és en IIII maneres, car ells són amichs de Déu e fills de Déu e 

hereters de Déu e són guiadors nostres, e posa aquestes autoritats. De la primera raó, 

diu sanct Johan en lo XIII capítol: «Yo no diré vosaltres ésser servents, mas amichs».a De 

la segona raó, diu sant Johan en lo V capítol: «Donà a ells poder que fossen fets fills de 

Déu».b De la terça raó, és dit en la Epístola als Romans, en lo VIII capítol: «Si són fills, 75 

donchs són hereters».c De la quarta raó, diu: «Quant treballaries si un guiador te menàs 

al rey mortal e que parlàs per tu davant [CCLXXIXd] ell?. Sí devem, donchs, honrar los 

guiadors de tot lo humanal linatge, qui parlen davant29 Déu per nosaltres hoc 

verament, e·ls devem fer bells temples». 

Les altres raons són preses quant a la preciositat dels cossos d’ells, per què·n posa 80 

en30 Johan Damascén IIII raons; e sant Agustí ne posà la V per què és manifestada la 

preciositat dels sancts cossos. Car los cossos dels sancts foren apparellament de Déu e 

temple de Christ e alabastre de spiritual ungüent e font divinal e orgue de l’Spirit 

Sanct.  

Primerament, foren los sancts31 apparellament de Déu, on és dit: «Aquests són 85 

apparellaments de Déu, ço és, cenacles són fets».d  

Foren los sancts temple de Christ, per què és dit que, per enteniment, habita Déu 

en los cossos d’ells, on diu l’apòstol: «No sabeu que los cossos vostres són temples en 

què habita l’Espirit Sanct? E Déu és spirit. Com seria, donchs, que hom no honràs lo 

temple animat de Déu e los animats tabernacles de Déu?».32e E d’açò diu Crisòstomus: 90 

«Home se delita en edificació de parets e Déu en conversació de sancts, per què diu lo 

propheta: “Yo, Senyor, ame la tua bellesa, la qual nos embelleix de grans gràcies”.f Car 

la bellesa dels hòmens adelita carn, mas la bellesa de Déu vivifica l’ànima; e la bellesa 

d’ome deceb los ulls d’om e la bellesa de Déu edifica lo nostre enteniment per 

totstemps».  95 

Los cossos dels sancts33 foren alabastr·e ungüent spiritual, on és dit: «Les 

relíquies dels sancts lançen ungüent de bona odor de si mateixs.34 E açò negú no 

descreu, car, si Déu féu exir aygua de la roca e de la pedra e de la barra de l’ase com 

donà a beure a Samsó sedejant, bé és semblant que puga fer exir aygua e ungüent de 

bona odor, ço és, de les relíquies dels sancts,35 a la nostra [CCLXXXa] salut».  100 

                                                 
a Jn 15, 15. 
b Jn 1, 12. 
c Rm 8, 17. 
d En les cases romanes, el coenaculum sempre estava en el plànol superior, d’ací la matàfora. La citació és de 
Joan Damascé. 
e Citació que reuneix 1Co 3, 16, 2Co 3, 17 i 2Co 6, 16. 
f Sal 26, 8. 
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Foren los cossos dels sancts font divinal, on és dit: «Aquests, vivint ab veritat, ab 

franca presència ab Déu stan. E Jesuchrist donà a nosaltres fonts de relíquies dels 

sancts36 en moltes maneres per la nostra salut». 

Foren los sancts orgue del Sanct Spirit, segons que sanct Agustí37 diu en lo libre 

de La ciutat de Déu, dient: «No són los cossos dels sancts menyspreadors, abans són 105 

molt honradors per ço com l’Espirit Sanct usava d’ells, quasi axí com d’uns òrguens, 

mentre que vivien en bones obres». On dix l’apòstol: «Quin spirament voleu del qui 

parla ab mi, Christ?».a E és dit de sanct Steve que no podien contrastar a la saviesa e a 

l’Spirit, qui parlava en ell. E diu sanct Ambròs en lo Exameron: «Açò és molt preciós, 

que hom sia fet orgue de la divinal veu e, ab corporals labis, dir les celestials paraules». 110 

[III] Per la terça raó, fonch ordenada aquesta festa per scusar les nostres 

negligències, jatsia que nosaltres façam festes de pochs sancts,38 aquelles fem 

negligentment e moltes coses hi lexam de fer per ignorància e per negligència. E, si 

havem nosaltres res oblidat, en aquesta general festa ho podem esmenar. Aquesta raó 

és assignada en lo sermób qui huy és recitat en la sglésia, en lo qual és axí dit: «Ordenat 115 

és que, en aquest dia, haja hom memòria de tots los sancts per ço que allò que hom no 

ha fet en les altres festes dels sancts per negligència o per algun empatxament sia fet e 

complit en aquest dia». És de notar que IIII39 diferències són dels sancts del Novell 

Testament, que nós colem per tot l’any e huy los colem40 per tots ensemps per les 

nostres negligències a nedejar, ço és: apòstols e màrtyrs e confessors e vèrgens. E 120 

aquests són significats per quatre partides del [CCLXXXb] món, segons diu Ràbanus, ço 

és: los apòstols, per orient; e los màrtyrs, per migjorn; e los confessors, per tremuntana; 

e les vèrgens, per solponent.  

[III.I] Donchs, la primera differència és per los apòstols, la excel·lència dels quals 

és manifestada per ço com ells són majors que·ls altres sancts en quatre maneres.  125 

[III.I.I] Primerament, en demostrament de dignitat per ço com ells són prínceps 

savis de la Sglésia militant e són poderosos assessors del perdurable jutge e són dolços 

pastors del folch de Déu. Diu sanct41 Bernat: «Car, aytals convenia que fossen elegits a 

l’humanal linatge a regir, per què fonch mester que fossen dolços per ço que, 

misericordiosament, nos rebessen e que fossen poderosos per ço que fortment nos 130 

defenessen e que fossen savis per ço que·ns ajudassen e que·ns guiassen per la via que 

porta hom a la ciutat de Déu».  

[III.I.II] E foren molt resplandents per lur manifest poder, segons que diu sanct 

Agustí:42 «Als apòstols donà Déu poder sobre natura per ço que la curassen e·ls donà 

poder sobre dimomis per ço que·ls vencessen e donà’ls poder sobre los elements per ço 135 

que·s mundassen e donà’ls poder sobre les ànimes per ço que les absolvessen de 

                                                 
a 2Co 13, 3. 
b Es refereix a un sermó seu de l’obra De sanctis. 



 

 891 

peccats e donà’ls poder sobre la mort per ço que la menyspreassen e·ls donà poder 

sobre los àngels per ço que consegrassen lo cors de Jesuchrist».  

[III.I.III] E hagueren los apòstols prerogativa de sanctedat, per la qual hagueren 

plenitut de gràcia e la vida e la conversació de Jesuchrist reluhia en ells com a mirall e 140 

era conegut Jesuchrist en ells axí com sol en la resplandor. E açò diu Crisòstomus: 

«Tramés Jesuchrist los apòstols axí com a raig de sol e·n suavitat de la sua odor, per 

què en ells fonch coneguda la potència [CCLXXXc] de Jesuchrist».  

[III.I.IV] És mostrada la lur excel·lència per efficàcia de la lur utilitat, de la qual 

utilitat diu sanct Agustí43 parlant dels apòstols: «De menyspreats e de no savis e de 145 

pochs,44 són ennoblits e il·luminats e multiplicats los dolços parlars e los molt clars 

enginys dels molt savis maestres los fan acostar a Jesuchrist». 

[III.II] La segona diferència és dels màrtyrs, la dignitat dels quals és manifestada 

per excel·lència per ço com ells sofferiren passió en moltes maneres, útilment e 

fortment.  150 

[III.II.I] En moltes maneres per ço com, ultra lo martyri de la sanch, han sofferit 

altres tres maneres de martyri sens sanch, dels quals tres martyris diu sanct45 Bernat: 

«En tres maneres és martyri sens sanch, ço és: fretura en abundància, la qual hagué 

David; e larguesa en pobretat, la qual ensenyà Thobies e <la verge> la vídua;46 e 

castedat en joventut, de la qual usà Joseph en Egypte». Segons sanct47 Gregori, martyri 155 

és en tres maneres sens sanch, ço és: en paciència dels adversaris, on diu: «Sens ferre, 

màrtyrs podem ésser si paciència verdaderament guardàrem en nostre cor»; e que 

hajam compassió dels turmentats, per què diu: «Qui mostra dolor en la necessitat 

d’altri la creu porta en la pença»; e que hom haja dels enemichs amor, on diu: «Sofferir 

vituperis e amar aquells qui tenen hom en oy és martyri en amagada cogitació».  160 

[III.II.II] En la segona manera, mostra la excel·lència dels sancts per la utilitat que 

hom ha d’ells, la qual utilitat és dels màrtyrs remissió de tots peccats e ajustaments de 

mèrits e aconseguiment de perdurable glòria. Aquestes coses han comprades ab preu 

de la lur sanch e·s dita preciosa. Del primer e del segon, diu sanct Agustí48 en lo libre de 

La ciutat de Déu, di[CCLXXXd]ent: «Què és més preciosa cosa que mort, per la qual 165 

peccats són perdonats e mèrits ne són ajustats?». E diu sant49 Johan:a «Preciosa és la 

sanch de Jesucrist, sens preu, car ell féu la sanch preciosa dels seus, per los quals ell 

donà la sua sanch. E, si ell no la fes preciosa, no fóra dita “preciosa la mort dels sancts 

en esguard de Déu”».b E diu axí sanct50 Cebrià: «Martyri és fi de defalliments e terme 

de perills e guiament de salut e maestre de paciència e casa de vida». Del terçer, diu 170 

sanct Bernat que tres coses són que fan preciosa la mort dels sancts, ço és: repòs de 

treballs, goig de novitat, seguretat de perdurabilitat.  

                                                 
a No són paraules de Joan, sinó un comentari d’Agustí sobre les paraules de Joan. 
b Sal 116, 15. 



 

 892 

De la part nostra és doble la utilitata per ço com a nosaltres són donats en 

exemple de combatre. E diu Crisòstomus: «O, chrestià,51 delicat cavaller es tu si tu 

penses vençre sens batalla ne haver victòria sens cumbat.52 Exercita les tues forçes ab 175 

fortalesa e combat-te fortment en la batalla del món e seràs vençedor. E considera lo 

pacte e guarda la condició e coneix la cavalleria; e lo pacte que has promés e la condició 

que has presa e lo nom de la cavalleria a qui l’as donat,b car, per aquest pacte, han los 

màrtyrs combatut e, per la condició, han ells vençut e, per la cavalleria, han53 haguda 

victòria». Los54 màrtyrs són a nosaltres donats per patrons a ajudarc per ço que ells, ab 180 

lurs mèrits e oracions, nos ajuden. De la primera raó, diu sanct Agustí:55 «Molt és gran 

pietat de Déu e mèrits dels màrtyrs que vol ésser nostre adjutori.d Aquells examina per 

ço que·ns instruesca e aquells trenca per ço que·ns guany e los cruciaments d’ells vol 

que sien nostres profits». De la segona raó, diu sanct Hierònim: «Si los apòstols e los 

màrtyrs pregaven per nosaltres en [CCLXXXIa] lurs turments, quant més preguen per 185 

nosaltres ara que són coronats en glòria?». Lig-se que un hom, Moysés, impetrà perdó 

a DC M armats de nostre Senyore e sanct56 Steve pregà per sos enemichs e·ls impetrà 

perdóf e sanct Pau diu que a ell foren donades CCLXXVI ànimes en una nau.g Donchs, bé 

és més semblant que ara preguen Déu molt més per nosaltres. 

[III.II.III] En la terça manera los sancts màrtyrs sofferiren turments ab fort coratge, 190 

on diu sanct Agustí57 que la ànima dels màrtyrs fonch resplandent per caritat e aguda 

per veritat e reprenien los qui·ls combatien e lançaven en terra lurs adversaris. E diu 

Crisòstomus que los savis stigueren més forts que los turmentadors e vençeren los 

membres specejats.h 

[III.III] La terça differència és dels confessors, la dignitat dels quals e la 195 

excel·lència és manifestada per ço com ells han Déu confessat en tres maneres, ço és: ab 

cor, ab boca e ab obra.  

Car la confessió del cor no abasta sens la confessió de la boca, axí ho prova 

Crisòstomus per quatre raons, dient: «Rael de confessió és fe de coratge e confessió de 

cor és fruyt de fe. E, tant58 com la rael de l’arbre és viva en terra, és necessari que l’arbre 200 

leva rams o fulles e, si açò no fa, cert és que la rael és seca. E, axí quant la fe del cor és 

entegra, engenra confessió en la boca, mas, si la confessió és seca en la boca, saber pot 

hom que la fe del cor és seca». Quant a la segona raó, diu: «Si a tu profita creure ab cor 

                                                 
a Pel que fa a la útilitat dels màrtirs, en el paràgraf anterior Voragine s’ha centrat en la que els comporta a 
ells mateixos; ara es refereix a la que rebem nosaltres d’ells. 
b ‘Considera el pacte, el qual has promés; observa la condició, la qual has pres; coneix la cavalleria, a la 
qual has donat nom’. 
c Aquesta és la segona utilitat per a nosaltres. 
d ‘Molt gran és la pietat de Déu, que vol que els mèrits dels màrtirs siguen el nostre adjutori’ («O immensa 
dei pietas, martyrum merita nostra uult esse suffragia» LA 158, 126). 
e Vid. Nm 11, 21. 
f Vid. Ac 7, 60. 
g Vid. Ac 27, 37. 
h Aquest és el subjecte de vençeren. 
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e que no confesses Déu davant los hòmens, donchs a infael profita si confessa Déu 

Jesuchrist, en son cor jatsia que no·l crega. On, si res no profita en aquell sens fe, 205 

confessam que tu no profitaràs creent sens confessió».59 Quant a la terça raó, diu axí: 

«Si aba[CCLXXXIb]sta a Jesuchrist com tu·l conegues e no·l confesses davant los hòmens, 

abasta, donchs, a tu si Jesuchrist te coneix, jatsia açò que no·t confés ell davant Déu. E, 

si no t’abasta la sua conexença, <ne> a ell no abasta60 la tua fe solament». Quant a la 

quarta raó, diu axí: «Si a tu abasta la fe del cor tan61 solament, Déu te haguera creat lo 210 

cor, mas Déu te ha fet per ço que, ab lo cor, lo cregues e, ab la boca, lo confesses».  

En la terça manera,a han confessat los confessors Déu per obra, mas, en qual 

manera algú confés Déu per obra, puys lo nega?62b Sanct Hierònim ho ensenya sobre 

aquesta paraula «Confessa si conéxer Déu...»,c dient: «Christ és saviesa, justícia e 

veritat, sanctedat e fortalesa. És negada saviesa per follia e justícia per iniquitat e 215 

veritat per falsia e sanctedat63 per legesa e fortalesa per vanitat. E, tantes vegades com 

nosaltres som vençuts per vicis e per peccats, aytantes vegades negam Déu e, com nós 

fem bé, confessam Déu». 

[III.IV] La quarta diferència és de les vèrgens, la dignitat de les quals e la 

excel·lència és manifestada primerament, car elles són sposes del perdurable rey. Per la 220 

segona raó, per ço com elles són comparades als àngels, on diu sanct Ambròs: «Major 

és la victòria de les vèrgens que dels àngels, car ells són sens64 carn, mas elles se 

combaten ab carn e han victòria». Per la terça raó, és mostrada la lur excel·lència en açò 

que són més nobles que·ls altres faels, e diu sanct Cebrià: «Virginitat és flor de 

germanament ecclesiàstich e és honor e honrament de la gràcia spiritual. E són alegres 225 

en les laors de Déu e obra entegra d’onor e són ymage de Déu sens corrupció e són més 

noble partida del folch de Jesuchrist». Per la quarta raó, [CCLXXXIc] és demostrada la 

excel·lència de les vèrgens en açò que són davant los casats e aquesta excel·lència és 

manifestada per moltes comparacions, car la castedat del matrimoni emprenya lo 

ventre, mas aquesta emprenya la pença. E diu sanct Agustí:65 «Més generosa cosa és 230 

elegir vida en carn per ço que resembla als àngelsd que créxer lo nombre dels mortals e 

és més benaventurada cosa créxer la bona pença que no és créxer en ventre». Car 

aquell part creix fills de dolor e aquesta fills de goig e de alegria. E aquesta continença 

no és negun temps stèrill, abans és abundant mare de fills de goig, e la casta maridada 

omple la terra de fills e aquesta lo cel. E diu sanct Hierònim: «Núpcies omplen la terra 235 

e virginitat paradís; e les núpcies són ab gran treball e aquesta és ab gran repòs». E diu 

Gilabert:66e «Virginitat és silenci de cures, pau de carn e redempció de vicis e principat 

                                                 
a Hem vist fins ara la confessió per cor i boca, ara toca el tercer tipus, per obra. 
b Traducció deficient: «Qualiter autem quis deum opere confiteatur aut neget» (LA 158, 151); és a dir, ‘en 
quina manera pot una persona confessar o negar Déu’. 
c Tt 1, 16. 
d ‘És més generós elegir vida en carn a semblança dels àngels...’. 
e Es refereix a Hildebert de Lavardin (1056-1133), bisbe de Le Mans. Els manuscrits llatins ja duen la lliçó 
Gilbertus. 
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de virtuts». Aquella és bona e aquesta millor, diu sanct67 Hierònim a Panmachi: 

«Aytant ha de matrimoni a virginitat quant a no peccar a ben fer e aytant quant ha de 

bé en millor, car castedat de matrimoni és comparada a spines e aquesta a roses». E diu 240 

sanct Hierònim: «Yo no dich mal de les núpcies per ço com aquelles engenraren a mi, 

mas prench la rosa de les spines e l’or de la terra e la pedra preciosa de la bacina». Per 

la V raó és manifestada la lur excel·lència en açò que són molt privilegiades, car les 

vèrgens han corona aurèola e canten elles soles cants nous e se alegren per vestiments 

ab Jesuchrist e van aprés d’ell. 245 

[IV] Per la quarta raó e darrera, és ordenada aquesta festa per ço que nosaltres 

més leugerament impetrem ço que demanam ab notres o[CCLXXXId]racions, car, axí 

com nosaltres honram huy tots los sancts, axí preguen ells Déu per nosaltres e, axí, 

nosaltres impetram més leugerament la misericòrdia de Déu. E, per nostres68 fets, 

preguen per nosaltres com desijam complir los nostres vots e·ls fan per voluntat de 250 

Déu complir. E que los sancts preguen Déu per nosaltres és demostrat per una visió 

que fonch vista en lo següent dia d’aquesta festa com fonch ordenada. 

Com lo guardià de la sglésia de Sanct69 Pere hagués per devoció tots los altars 

encircuïts e hagués pregats tots los sancts que li ajudassen, aprés ell tornà a l’altar de 

Sanct Pere e aquí ell se posà e fonch arrepat e véu lo rey dels reys, qui stava molt alt, e 255 

los àngels, qui li staven entorn. E, aprés, ell véu venir la verge de les vèrgens ab molt 

bella corona e seguien-la gran multitut de vèrgens e, quant la véu lo rey, ell se levà per 

ella e la féu seure prop si. Enaprés, vengué un vestit de pels de camells e seguien-lo 

gran multitut de hòmens vells honrats. Aprés, vench un hom vestit com a bisbe e 

seguien-lo molts d’altres vestits axí com ell. E, aprés, vengueren gran multitut de 260 

cavallers e de gent e foren tots davant lo rey agenollats e adorant. E aquell vestit com a 

bisbe començà a dir les matines e los altres tots qui li responien. Enaprés, l’àngel, qui 

portava lo guardià de la sglésia, li exposà la visió, dient que la verge que anava en la 

primera companyia era la Mare de Déu e aquell qui era vestit de pels de camells era 

sanct Johan Baptista ab los patriarques e ab los prophetes e aquell qui era com a bisbe 265 

vestit era sanct70 Pere ab los altres bisbes e los cavallers eren los màrtyrs e l’altra 

companyia eren los con[CCLXXXIIa]fessors, los quals tots eren venguts davant lo rey per 

ço com los hòmens mortals los fahien honor en aquell dia e fahien-li’n gràcies e 

pregaven-lo per tot lo món. Aprés, l’angel portà en altre loch lo dit guardià e mostrà-li 

diverses maneres de gents que jahien en lits de or e staven en taules de delits; e mostrà-270 

li d’altres gents nues e freturoses que freturaven de adjutori. E dix-li que aquest loch 

era purgatori e aquells qui són en aquella benaventurança són ànimes que són 

ajudades per molts adjutoris que han de lurs amichs; aquells freturosos són aquells 

dels quals no ha cura negú. Per què li manà l’àngel que tot açò digués al sobiran bisbe e 

que ordenàs aprés la festa de Tots Sancts, dia71 en què hom pregàs Déu e los sancts per 275 

les ànimes dels morts. 
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1 SANCTS: sants I2 

2 Sancts: sants I2 
3 IIII: quatre I2 
4 lexat: lexar I2 
5 Fonch: fouch I1 

6 per la quarta raó: quartament I2 
7 ço: om. I2 
8 per nostra oració: om. I2 
9 ýdolas: ydoles I2 
10 aquella: aquell I1 

11 e: a I1 

12 senyorejaven: senyoraven I1 
13 na: om. I2 
14 Sancta: santa I2 
15 lo: om. I2 
16 sancts: sants I2 
17 sancts: sants I2 
18 sancts: sants I2 
19 G.: escrit a mà a sobre Belet I2 
20 mateixs: mateix I2 
21 sancts: sants I2 
22 sostengué: obtengue I2 (regnum suis precibus obtinuit LA 158, 31) 
23 Salomó: salomon I2 
24 sancts: sants I2 

25 sancts: sants I2 
26 sancts: sants I2 
27 Part: Ultra I2 
28 en: om. I2 
29 davant: deuant I2 
30 en: om. I2 
31 sancts: sants I2 
32 e los animats tabernacles de Déu: om. I2 
33 sancts: sants I2 
34 mateixs: mateix I2 
35 sancts: sants I2 
36 sancts: sants I2 
37 Agustí: Augusti I2 
38 sancts: sants I2 

39 IIII: quatre I2 
40 los colem: los colen I1 les colen I2 
41 sanct: sant I2 

42 Agustí: Augusti I2 
43 sanct Agustí: sant augusti I2 
44 pochs: poschs I1 

45 sanct: axi lo benauenturat sant I2 
46 <la verge> la vídua: exhibuit Tobias et uidua LA 158, 103 
47 sanct: sant I2 

48 sanct Agustí: sant augusti I2 
49 sant: sanct I2 
50 sanct: sant I2 
51 chrestià: chrestian I2 
52 cumbat: combat I2 
53 han: han ells I2 
54 Los: E los I2 
55 Agustí: Augusti I2 
56 sanct: sant I2 
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57 Agustí: augusti I2 
58 tant: axi tant I2 
59 confessió: confession I2 
60 no abasta: om. I2 
61 tan: om. I2 
62 nega: neg I1 

63 sanctedat: santedat I2 

64 sens: sen I1 

65 Agustí: augusti I2 
66 Gilabert: gilbert I2 
67 sanct: sant I2 

68 nostres: nosaltres I1 I2 
69 Sanct: sant I2 
70 sanct: sant I2 
71 dia: un dia I2 
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[CLIX] MEMÒRIA DE TOTS LOS FAELS DEFUNCTSa 

emòria de tots los faels defuncts, en aquest dia de huy, per la Sglésia és 

ordenada per ço que, per gene[CCLXXXIIb]rals beneficis, sien ajudats aquells qui 

no poden haver specials ajudes, axí com és mostrat en la dita revelació,b on de II coses 

specials se pot axí veure: primerament, de les ànimes purgadores [I] e, la segona, dels 5 

adjutoris d’elles1 [II]. 

[I] En la primera són veedores III2 raons: primerament, qui són aquells qui són 

purgats; la segona, per quals són purgats; la terça, on són purgats.  

[I.I] Tres maneres són d’aquells qui són purgats.  

[I.I.I] Los primers són aquells a qui hom ha donada3 penitència per satisfer en 10 

totes coses que són obligats e·s moren abans que u hagen complit. Mas, si havien tanta 

contrició que abastàs a delir lurs peccats, tots desliures se’n passarien en la glòria, 

encara que no haguessen complida la satisfacció, car contrició és gran satisfactió de 

peccats. Diu sanct4 Hierònim que, davant Déu, no val tant mesura de temps com dolor 

de sos peccats ne abstinència de menjar no val tant com mortificació de vicis. Mas 15 

aquells qui no són contrits per Déu e·s moren abans que hagen complida lur 

penitència, aytals, van en purgatori e aquí són turmentats greument si, donchs, algun 

lur amich no u satisfà per ells. Mas, en açò que aquell mudamentc valga,5 són IIII6 coses 

necessàries. La primera és d’aquell qui fa lo mudament, car no·s deu fer sens autoritat 

de prevere. La segona és de part d’aquell per lo qual se fa lo mudament, ço és, la 20 

necessitat d’ell, car en tal stament deu ésser que ell no u puga satisfer de si e que fretur 

de adjutori. La terça cosa és de part de aquell en lo qual fa lo mudament, ço és, caritat, 

car mester li és que ell sia en caritat que faça aquesta satisfactió ésser meritòria e 

satisfaedora. La quarta cosa és de part de la pe[CCLXXXIIc]na, ço és, deguda proporció,7 

axí que menor pena sia mudada en major, car més satisfà a Déu la pena pròpria que no 25 

la stranya. Són tres maneres de pena, ço és: pròpria e voluntària, e aytal satisfà 

majorment; la segona és pròpria, mas no és voluntària, que és en purgatori; la terça és 

voluntària, mas no és pròpria, axí com és dit en lo mudament. E aquesta satisfà menys 

que la primera per ço com nos és pròpria, emperò més fa que la segona per ço com és 

voluntària, jatsia açò que, si aquell mor en lo qual és la satisfactió rebuda, no stà per 30 

açò que no sia turmentat en purgatori. Mas, emperò, per la pena que ell sosté, més 

prest és desliurat per ço com la sua pena e la satisfactió dels altres és per Déu rebuda 

en paga. On, si ell devia sostenir pena en purgatori per spay de dos mesos, en tal 

manera pot ésser ajudat que serà desliurat dins un mes, emperò may és desliurat fins 

                                                 
a Data de celebració: 2 de novembre. Encara que el culte als morts havia rebut crítiques del mateix sant 
Agustí, en els segles XI i XII l’Església d’Occident l’oficialitzà. La festivitat d’aquest dia té el seu origen a 
Cluny entre el 1030 i el 1040, aprovada poc després pel papa Lleó III (1049-1054). 
b Es refereix a l’exemplum que tanca el capítol anterior, el de la festivitat de Tots Sants. 
c ‘Commutació dels pecats’ («commutatio», LA 159, 12) 

M 
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que lo deute és pagat. E lo bé que es fa per ell, més que no deu, retorna en profit 35 

d’aquell qui fa lo bé e, si ell no l’affretura, és convertit a la Sglésia e aprofita als altres 

qui són en purgatori. 

[I.I.II] La segona manera de aquells qui avallen en purgatori són aquells qui han 

satisfet abans que muyren a coneguda de lurs confessors, mas que la satisfactió no 

abasta per la ignorància del prevere, ço és, que la li dóna a fer no complida. On aytals, 40 

si no satisfan per contrició, tot ho han a purgar en purgatori, car Déu, qui coneix la 

manera e les mesures dels peccats e de les penes, ajusta sofficient pena per ço que 

negun peccat no romanga a punir. E la penitència que és donada al peccador o és major 

o egual o menor: si és major, aytant com més haurà fet, allò li és en [CCLXXXIId] 

creximent de glòria; si és egual, basta a perdonar tota la culpa; si és menor, lavors li és 45 

complit per la divinal justícia. D’aquells, emperò, qui·s peniden en la fi, diu axí sanct 

Agustí:8 «Lo batejat, a una hora,a hix segur d’aquest món; e l’ome fael qui bé viu, a una 

hora, hix segur d’aquest món; e aquell qui fa penitència e és reconciliat, com és en 

sanitat, hix segur d’aquest món; e, aquell qui fa penitència en la sua fi e és reconciliat 

hix, axí mateix, segur? Yo no só cert. Donchs, té ço que és cert e lexa ço que no és cert». 50 

E açò diu sant Agustí9 per ço com aytals més se peniden per necessitat que per voluntat 

e més per temor de pena que per amor de glòria. 

[I.I.III] La terça manera de aquells qui avallen en purgatori són aquells qui són 

semblants a lenya o a herba seca, ço és, que amen les riqueses e no temen Déu. E aytals 

seran cremats ab lurs carnals desigs en foch, lo qual maravellosament és greu, si bé no 55 

és perdurable, car és pijor que neguna pena que hom sofferia en aquest món. 

[I.II] En la segona raó ‒ço és, per quals són purgats?‒, és a saber que aquella 

purgació e puniment se fa per mals àngels e no per bons, car los bons àngels no 

treballen los bons, mas los bons, los mals e los mals, los bons e los mals, los10 mals. És, 

emperò, piadosament de creure que los bons àngels visiten sovint los seus frares e los 60 

ciutadans per ço que, pacientment, comporten lo treball e·ls donen consolació per ço 

que són certs que speren glòria esdevenidora. Emperò, ells han certitut de glòria menor 

que aquells qui són en glòria e han major benaventurança que aquells qui són en la via; 

e aquells qui són en la via, major que aquells qui y speren entrar; e aquells qui y speren 

entrar, major que [CCLXXXIIIa] aquells qui són sens tota sperança e no speren glòria, car 65 

ells se pensen que no sia altra glòria sinó aquella que han en aquest món present. Dien 

alguns que aquell puniment no·s fa per àngels mals, mas per manament de la divinal 

justícia, que·ls dóna turment. 

[I.III] En la terça raó ‒ço és, on sien purgats?‒, és a saber que són purgats en un 

loch prop infern qui ha nom purgatori, segons la opinió de alguns, jatsia que alguns 70 

diguen que és en l’ayre o en la torrida zona, ço és, endret la via del sol. Emperò, per la 

divinal11 dispensació, són diversos lochs assignats a les ànimes algunes vegades, e açò 

                                                 
a Traducció massa fidel: ‘si és mort en aquella mateixa hora’. 
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per moltes raons, ço és: per lur leuger puniment o per ço que tost sien desliurades o per 

la nostra instructió o per ço com hom ha en certs lochs peccat o per oració d’algun 

sanct.  75 

[I.III.I] Primerament, donchs, se fa per lo lur leuger puniment, segons que és 

revelat a alguns per gràcia que algunes ànimes eren punides en ombra.  

[I.III.II] Per la segona raó, se fa per ço que més prest sien desliurades, per ço que 

puguen als altres revelar lur fretura e que·ls puguen demanar adjutori per ço que més 

prest isquen de pena, segons que·s lig que alguns pescadors de Sanct Theobalda 80 

prengueren en lo temps de autumne un gran glaç en loch de peix, de què foren més 

alegres que si fos peix per ço com lo sanct bisbe de aquell loch era treballat de dolor 

que havia en los peus, per què li posaren lo glaç als peus e li donà gran refrigeri. E, un 

dia, ells oïren una veu d’ome exir del glaç e lo bisbe la conjurà que li digués què era, e 

la véu li respòs: «Yo só ànima que só en aquest glaç turmentada per mos peccats e 85 

pories-me desliurar si dehies per mi XXX misses en XXX dies contínuament». 

[CCLXXXIIIb] E, com lo bisbe hagués dites XV misses e com ell se apparellàs de dir una 

altra missa, soptosament se mogué baralla en aquella ciutat e lo bisbe lexà’s de la missa 

a dir per reposar la baralla. Aprés, se revestí per la missa a dir e, com hagué dites les II 

parts de la missa, gran gent vengué entorn de aquella ciutat, per què ell, constret, 90 

desemparà la missa. Mas, com ell fos que dehia la XXX missa, tota la vila e la casa del 

bisbe fonch encesa de foch e los servidors digueren-li que·s lexàs de la missa e ell 

respòs que no faria si tota la vila se sabia cremar. E, com hagué complida la missa, lo 

glaç fonch fus e lo foch desparegué e no féu negun damnatge.  

[I.III.III] Per la terça raó, la purgació de les ànimes se fa en cert loch per la nostra 95 

instructió per ço que nosaltres conegam que y ha penes aprés aquesta vida donadores 

als peccadors, axí com s’esdevengué a París. Un maestre fonch qui pregà un seu 

companyó, qui·s moria, que, aprés pochs dies li apparegués e que li denunciàs lo seu 

stament. Lo qual li apparegué vestit de una capa de pergamí tota plena de sophismes e, 

dabaix, era folrada de flames de foch, lo qual, demanat per lo maestre qui era, dix: «Yo 100 

só aquell qui prometí a tu que tornaria». Lo qual li demanà del seu stament e dix: 

«Aquesta capa pesa més que si portàs una torra e és-me dada que yo la port per la 

vanaglòria que·m dava dels sophismes. E les flames port per les pells delicades que yo 

portava». E, com lo maestre jutjàs aquella pena per leugera, l’ome mort li dix que 

estengués la mà per ço que sentís la leugeria de la sua pena. E, com ell12 li lançàs una 105 

gota de la sua suor de la pena, encontinent li foradà la mà com a sageta [CCLXXXIIIc] e·n 

fonch greument turmentat, per què lo maestre, spantat, se mes en un orde per fer 

penitència.  

[I.III.IV] Per la IIII13 raó, se fa la purgació en cert loch per ço com aquí ha hom 

peccat. Axí com diu sanct Agustí,14 les ànimes són punides en aquell loch on peccaren, 110 

                                                 
a Lloc incert, la font original que segueix Voragine situa l’acció prop del Ròdano. 
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axí com és manifest per un exemple que recompta sant Gregori en lo quart libre qui és 

appellat Dialogorum, dient: era un prevere qui·s banyava sovint e fahie’s servir a un 

hom que no conexia, lo qual, tostemps, lo servia diligentment. E, com un dia li donàs 

per son treball un pa beneÿt, l’ome li dix plorant: «E, per què·m dónes, pare, aquest pa, 

qui és sanct? Yo no·l poria menjar, car sàpies que yo fuy senyor de aquest loch algun 115 

temps e, per les mies culpes, m’és assignat que yo stiga ací. On te prech que tu offires 

per los meus peccats aquest pa a Déu totpoderós e yo seré desliure quant tu l’auràs 

offert e no m’i trobaràs com te vindràs15 banyar». E, axí, lo prevere cantà per ell VIII dies 

misses e, com tornà al bany, no lo y trobà.  

[I.III.V] Per la V raó, se fa en cert loch purgatori per oració d’algun sanct, axí com 120 

és legit que sanct16 Patrici impetrà cert loch de purgatori en terra, e açò trobaràs en la 

sua vida, aprés la festa de sanct17 Benet. 

[II] En la segona cosa ‒ço és, de l’adjutori dels morts‒, són de veure tres raons: 

primerament, de l’adjutori lur; la segona, d’aquells per los quals se fan;18 la terça,  

d’aquells per qui·s fa.  125 

[II.I] On és notadora cosa que IIII maneres són de adjutori als morts, ço és: oració 

de les faels ànimes19 e dels amichs e donar almoynes e sacrificis e dejunis.  

[II.I.I] E que oració los profit és manifest per exemple d’en20 Pascasi, del qual 

recompta sanct21 Gregori en lo quart libre qui és appellat Dialogorum dient que, com 

sanct22 Pascasi fos hom de maravellosa virtut, [CCLXXXIIId] véu que II23 foren elegits en 130 

papes,a emperò a la una tornà la electió e, aprés, en24 Pascasai, quasi per error, dehia 

que l’altre devia ésser papa e, en aquesta sentència, stigué fins a la mort. Lo qual, com 

fos mort, aprés pochs dies, un endimoniat tocà a la dalmàtica que li havien posada 

damunt e, encontinent, fonch guarit. Aprés lonch temps, com sanct25 Germà, bisbe de 

Càpua, se banyàs per necessitat, trobà aquí sanct Pascasi diaqua26 stant, per què fonch 135 

molt spantat. E demanà-li què fahia27 aquí e ell li respòs que, per raó de pena, hi era 

posat e pregà lo bisbe que pregàs Déu per ell, dient: «E poràs conéxer com seràs oït per 

Déu que, com vendràs ací, no m’i trobaràs». E, com lo bisbe pregàs per ell e, aprés, 

tornàs al bany, no y trobà en28 Pascasi. 

Com són agradables les oracions dels vius als morts és manifest en açò que un29 140 

passava per un cementeri dient lo psalm «De profundi clamavi», etc. e, com lo 

encalçassen los30 enemichs, encontinent los morts se levaren e cascuns tengueren en la 

mà lurs armes31 e los instruments [ab]32 què havien obrat en lur vida e defeneren-lo 

baronívolment, que no li feren mal, abans fugiren tots los enemichs. 

[II.I.II] E és manifest que almoynes profiten als morts en ço que·s lig en lo libre 145 

dels Machabeus,b que aquell hom, Judes, tramés XII M dragmes de moneda d’argent en 

Hierusalem per ço que les offerissen per los peccats dels morts, per ço com ell33 se 

                                                 
a Els dos pontífexs són Simac (498-514) i Llorenç (498-499 i 502-506). 
b 2Ma 12, 41-46. 
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pensava justament la resurrectió dels morts. E, quant profiten justament34 les almoynes 

als morts, és trobat per exemple que recompta sanct35 Gregori en lo quart libre qui és 

appellat Dialogorum dient que un cavaller morí, mas encontinent resuscità. E recompta 150 

que era un pont sots lo qual passava una aygua negra e pudent e, dellà lo pont, havia 

[CCLXXXIIIIa] prats delitables de herbes bé odorants e ornats de flors e aquí staven 

hòmens vestits de blanch. E, com algun peccador passava per lo pont, tantost cahia 

dins lo riu e los justs passaven dellà, en lo loch delitable. E aquí ell véu un hom qui 

havia nom Pere, defora posat e ligat ab gran pes de ferre. E, com ell demanàs per què 155 

era aquí, a ell digueren: «Per ço com ell naffrava les gents més per voluntat que per 

venjança ne per obediència de algú». E véu altre hom en semblança de pelegrí qui 

passava lo pont molt agosadament. E, com volgués passar altre hom, qui havia nom 

Steve, com fonch en lo mig loch caygué entravessat, la meytat en lo pont e l’altra 

meytat en l’aygua. Mas, lavors, lo tiraren abaix per les cuxes alguns hòmens spantables 160 

qui exien del riu e altres sancts36 hòmens, vestits de blanch e molt bells, lo tiraven 

amunt per les cuxes. E, axí com aquesta luyta se fahia,37 aquest hom que38 açò vehia se 

pensà què volia dir e anà en aquell cors e fonch-li donat a entendre que aquell havia 

peccat carnalment, mas que havia fetes almoynes en sa vida, per què li ajudaven les 

ànimes justes.  165 

[II.I.III] Sacrificis ajuden als morts perquè·ns és ensenyat per molts exemples. 

Recompta sanct39 Gregori en lo quart libre qui és appellat Dialogorum que un monge 

seu, per nom Just, era al punt de la mort e tenia tres morabatins amagats, que ensenyà, 

e, plorant lo peccat, ell morí. Enaprés, sanct40 Gregori manà que li diguessen misses per 

XXX41 dies e, al XXX jorn, aquell42 apparegué a un monge, qui li demanà com stava, e 170 

aquell li dix: «Mal he estat fins ara, que stich bé, e huy he rebuda absolució».  

És43 trobat que les misses profiten,44 no tan solament als morts, mas encara als 

vius. Lig-se que, axí com un hom cavava mena d’argent sots una roca, encontinent la 

roca cay[CCLXXXIIIIb]gué, que matà los seus companyons, mas ell romàs viu dins en 

una balma e no·n pogué exir. E, com la sua muller se pensàs que fos mort, tots jorns 175 

fahia45 cantar missa per ell e offeria per ell un pa e un brocal de vi ab una candela, tots 

dies. A la qual lo diable apparegué en forma humana tres jorns e demanà-li on anava e, 

com ella li digués46 per què anava, lo diable li dix: «No t’i cal anar, que la missa és 

dita». E, axí, ella stigué tres dies que no fonch47 a la missa. Aprés açò, un jorn un home 

cavà48 en aquell loch on era son marit e, mentre que cavava, ell oí una veu que dix: 180 

«Cava, que una pedra me vol caure sobre lo cap!». E aquell hagué paor e féu-hi venir 

alguns hòmens e tornà49 cavar altra vegada. E aquell, cridant, dix: «Cavau!». Lavors, 

tots s’i acostaren prop e digueren: «Qui es tu?» Lo qual,50 responent, dix: «Bé feu, car 

una gran pedra quasi sobre mi cau». E, axí, cavaren en altra part fins que foren a él e 

trobaren-lo sens mal. E, com fonch fora, demanaren-li com li era esdevengut ne de què 185 

havia viscut tant de temps, e aquest los dix: «Sapiau que, tots jorns, havia un pa e un 

brocal de vi ab una candela encesa, exceptat tres dies». E, com la sua muller ho oí dir, 
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molt ne fonch alegra e conegué que de la sua oblació51 havia viscut e que lo diable 

l’avia decebuda en aquells tres dies.  

Sant Gregori recompta que, axí com un mariner passava perill en la mar, un 190 

prevere cantava una missa per ell, aprés lo mariner exí de la mar sens tot mal. E, com 

los amichs li demanassen com era scapat, ell los dix que, mentre era en la mar, tot sol 

un home li vench qui li donà un pa. E, com l’agué menjat, ell fonch confortat, per què 

ell vench nadant a una nau que li passava de prop. E fonch trobat que, en aquella hora 

que per ell se [CCLXXXIIIIc] cantava la missa, li fonch donat lo pa.  195 

[II.I.IV] E, que dejunis profiten als morts, provat és per sanct52 Gregori, qui diu: 

«Les ànimes defunctes són desliurades en IIII53 maneres: per sacrificis o per pregàries 

de sancts54 o per almoynes de amichs o per dejunis de parents». 

[II.II] En la segona raó de aquesta part ‒ço és, de aquells per los quals se fan los 

dits adjutoris‒, són de veure IIII55 coses: primerament, qui són aquells a qui poden 200 

profitar; la segona, per què·lls deu profitar; la terça, si profita a tots egualment; la IIII,56 

los adjutoris que hom los fa, si pot hom saber com los profita.  

[II.II.I] De la primera raó ‒ço és, de aquells als quals pot profitar‒, és a saber, 

segons que diu sanct Agustí,57 que tots aquells qui ixen d’aquesta vida o són molt bons 

o molt mals o mals e bons. Los adjutoris58 qui són fets per los59 molts bons són fets de 205 

gràcies; e los adjutoris qui són fets per los molts mals és consolació dels vius; e aquells 

qui són fets per aquells qui són bons e mals60 són scusaments.  

Aquells són dits molt bons qui, soptosament, aprés la mort, se’n van en glòria e, 

de61 aquests, són en tres maneres, ço és, infants batejats e màrtyrs e hòmens perfets qui 

pensaren servir a Déu més que al món. E, si negú62 pregava per aytals, injúria los 210 

faria,63 ne si’ls donava64 algun adjutori, car, axí com diu sanct Agustí:65 «Injúria fa a 

màrtyr qui prega per màrtyr». Mas, si algú pregava per algun sanct66 ignorantment, axí 

que no·s pensàs que fos en paradís, lavors aquelles oracions serien fetes de gràcies e 

darien mèrit a aquell qui pregaria, segons que és dit per lo propheta, dient: «La mia 

oració se’n tornarà en lo meu si».a E, en aquests aytals,67 és ubert lo cel com moren. És 215 

significat per aquells tres als quals fonch ubert lo cel, car ubert fonch a Jesuchrist quant 

fonch batejat, per què és dit [CCLXXXIIIId] que Jesuchrist, adorant, quant fonch batejat, 

lo cel li fonch ubert, per què és significant que lo cel és ubert a tots, pochs e grans, qui 

són batejats, car lo baptisme purga hom68 de tots peccats per la virtut de la passió de 

Christ, ço és, del peccat original, mortal e venial. Enaprés, fonch ubert lo cel a sanct69 220 

Steve quant fonch apedregat, segons que·s diu en lo Fet dels Apòstols, en lo VIII capítol 

dient: «Yo veig los cels uberts»;b per què és significat que lo cel és ubert a tots los 

màrtyrs, axí que, quant se moren, encontinent se’n pujen al cel. E, aprés, fonch ubert lo 

cel a sanct70 Johan, qui fonch home71 perfet, segons que·s diu en lo Apocalipsi, en lo 

                                                 
a Sal 35, 13. 
b Ac 7, 56. 
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quart capítol dient: «Yo veig la porta uberta»;a per què és significat que·ls hòmens 225 

perfets, qui feren penitència de lurs peccats, quant ixen de aquest món, se’n pujen al cel 

e regnen aquí per totstemps.  

Mas aquells qui són molt mals, encontinent se’n van en infern, per què hom no 

deu pregar per ells, on diu sanct Agustí:72 «Si yo sabia que mon pare fos en infern, no 

pregaria més per ell que per un diable». Mas, si hom pregava per un damnat pensant 230 

que fos en purgatori, res no li profitaria a desliurament de pena, car infern no ha 

redempció. 

Aquells són dits mals e bons qui no han complida lur penitència e, per mort, no 

la poden complir e, en aquests aytals,73 profita qui·ls ajuda. E, en aytals74 adjutoris, a fer 

ha costumat la Sglésia III75 nombres de dies, ço és: VII dies e XXX dies e anniversaris, e 235 

de açò és assignada raó en lo libre Mitral dels officis. És observat de VII dies per ço que 

les ànimes venguen al perdurable repòs del dissapte e que·ls sien perdonats tots lurs 

peccats que feren en aquesta vida per VII dies; o que·ls sien perdonats76 los peccats que 

feren ab lo cors, qui és de IIII77 [CCLXXXVa] humors,b e ab la ànima, que és de III78 forçes.c 

E és observat en lo XXX nombre, qui és de III deenes, per ço que sia purgat en ells tot ço 240 

que en la fe de la Trinitat han peccat. E és observat lo anniversari per ço que dels anys 

de misericòridia pervenguen79 als anys de perdurabilitat, car, axí com nosaltres 

celebram lo anniversari dels sancts80 a honor d’aquells, axí fem anniversari dels morts a 

la lur utilitat e per la nostra devoció.  

[II.II.II] De la segona raó ‒ço és, per què·ls deu a ells profitar‒, és a81 saber que per 245 

tres raons los profiten los adjutoris dels vius. Primerament, los deu profitar per raó de 

la unitat, car ells són un cors ab aquells de la Sglésia militant, on, per açò, deuen ésser 

los béns comuns a ells. Per la segona, los deuen profitar per raó de la dignitat, car, 

dementre que vivien, meresqueren que·ls profitàs e aquells qui als altres ajudaren és 

raó que sien per los altres ajudats.82 Per la terça raó, los deu hom ajudar per necessitat, 250 

per ço com són en stament que no·s poden ajudar.  

[II.II.III] És de demanar d’aquells adjutoris si profiten83 a tots o en comú, on és a 

saber que, si aquelles ajudes se fan, en special que més profiten a aquells per qui·s fan 

que als altres. Mas, si·s fan en comú, més profiten a aquells qui més han merescut en 

aquesta vida, stant en egual o major necessitat.  255 

[II.II.IV] Per la quarta raó, és de demanar, ço és, en qual manera poden saber los 

morts que nosaltres los ajudem,84 on diu sanct Agustí85 que açò poden saber en tres 

maneres:d primerament, per revelació de Déu; e per manifestació de bons àngels, car 

los àngels, qui són ab nosaltres, veen nostres fets e, en un instant, los ho poden 

                                                 
a Ap 4, 1. 
b Els humors són: sang, flegma, bilis i humor negre. 
c Les tres potències de l’ànima són: memòria, intel·lecte i sabiduria o voluntat. 
d Les tres maneres exposades per sant Agustí són: a través de Déu, dels àngels i de les ànimes que 
abandonen el món. Voragine n’incorpora una quarta: l’alleujament que sent l’ànima. 
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manifestar; e poden-ho saber per les ànimes que ixen d’aquest món, qui·ls ho poden 260 

manifestar; e poden-ho saber com se senten aleujament [CCLXXXVb] de pena.  

[II.III] En la terça raó d’aquesta segona ‒ço és, per quals se fan aquells adjutoris‒, 

és a saber que profiten si·s fan per aquells qui són en caritat, car, si·s fahien86 per 

hòmens mals, no profitarien res. On se lig que, axí com un cavaller stava en son lit ab 

sa muller, la luna entrà en la cambra molt clara e maravellà’s com home87 racional no 265 

obehia a son creador, com a ell mateix les creatures irracionals88 obeïssen. E, axí com ell 

dehia mal de un cavaller89 qui era stat son privat, encontinent aquell, qui era mort, 

entrà dins la cambra e li dix:90 «Amich, no vulles dir mal de negú e perdona’m si yo he 

fet res contra tu». E, com lo cavaller li demanàs de son stament, ell li dix: «Sàpies que, 

per diverses penes, só turmentat per ço com yo trenquí un cementeri e aquí naffrí un 270 

home,91 li leví la capa e aquella yo port desús, qui·m pesa més que un mont. E prech-te 

que fasses fer oracions per mi». E lo cavaller li dix si volia que fes Déu pregar a aytals 

preveres e ell li respòs que no. Aprés, li dix si·n faria Déu pregar a un hermità e aquell 

li respòs que hoc. E lo mort li dix: «Sàpies que, d’aquest dia a II anys, morràs tu». E, 

aprés, ell desparegué e lo cavaller mudà la sua vida en millor e, aprés, ell se adormí en 275 

nostre Senyor. 

E açò que és dit que los adjutoris dels mals hòmens res no profiten és a entendre 

si, donchs, no són sagraments,a axí com són misses e altres coses que mort haja lexades. 

E aquelles deuen tantost pagar per ço que no s’esdevenga allò que esdevench a un 

home. Fonch un cavaller en una batalla de Karlesmaynes, qui·s devia combatre ab92 los 280 

moros, e pregà un seu cosí que, si moria en la batalla, que venés lo seu cavall e que 

donàs lo preu a pobres. E, com lo cavaller morís en la batalla, lo cavall plagué molt al 

cavaller,93b per què [CCLXXXVc] ell lo retengué a si. E, aprés poch temps, lo mort li 

apparegué axí com sol resplandent dient: «O, cosí! Sàpies que, per VIII dies, me fist star 

en purgatori per ço com no donist lo preu del cavall a pobres. E sàpies que tu·n94 seràs 285 

greument punit, car huy se’n portaran la tua ànima los diables en infern e yo me’n vaig 

purgat en lo regne de Déu». E, axí, s’esdevench com ell dix, car en l’ayre foren oïts 

soptosament95 grans crits, axí com si fossen de leons e de onsos e de lops, e aquell se’n 

portaren del mig d’aquells qui eren ab ell. 

                                                 
1 d’elles: dells I2 

2 III: tres I2 
3 donada: dona I1 donada de I2 
4 sanct: sant I2 
5 valga: valega I1 I2 
6 IIII: quatre I2 
7 proporció: proposicio I1 I2 (debita proportionabilitas LA 159, 16) 
8 Agustí: Augusti I2 
9 sant Agustí: sanct Augusti I2 

                                                 
a ‘A excepció dels sagraments’. 
b Es refereix al seu cosí. 
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10 los: a los I2 
11 divinal: dlvinal I1 

12 ell: aquell I2 
13 IIII: quarta I2 
14 Agustí: augusti I2 
15 vindràs: vendras I2 
16 sanct: sant I2 
17 sanct: sant I2 
18 fan: fa I2 
19 de les faels ànimes: dels faels I2 
20 d’en: de I2 
21 sanct: sant I2 
22 sanct: sant I2 
23 II: dos I2 
24 en: om. I2 
25 sanct: sant I2 
26 diaqua: diaque I2 
27 fahia: fehia I2 
28 en: om. I2 
29 un: un hom I2 
30 los: sos I2 
31 en la mà lurs armes: lurs armes en la ma I2 
32 [ab]: ab I2 (instrumentum sui officii in manu habebat LA 159, 105) 
33 ell: om. I2 
34 justament: om. I2 
35 recompta sanct: recita sant I2 
36 sancts: sants I2 
37 fahia: fehia I2 
38 que: qui I2 
39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 XXX: trenta I2 
42 XXX jorn aquell: trante dia ell I2 
43 És: E es I2 
44 profiten: profitan I2 
45 fahia: fehia I2 
46 digués: dix I2 
47 fonch: stigue I2 
48 cavà: cauaua I2 
49 tornà: torna hi I2 
50 Lo qual: e aquell I2 
51 la sua oblació: les sues oblacions I2 
52 sanct: sant I2 
53 IIII: quatre I2 
54 sancts: sants I2 
55 IIII: quatre I2 
56 IIII: quarta I2 
57 sanct Agustí: sant augusti I2 
58 adjutoris: adjutors I1 

59 per los: per aquells qui son I2 
60 bons e mals: mals e bons I2 
61 de: om. I2 
62 negú: negun I2 
63 aytals, injúria los faria: aquells ell los faria injuria I2 
64 donava: daua I2 
65 sanct Agustí: sant augusti I2 
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66 sanct: sant I2 
67 aytals: tals I2 
68 hom: om. I2 
69 sanct: sant I2 
70 sanct: sant I2 
71 home: hom I2 
72 sanct Agustí: sant augusti I2 
73 aytals: tals I2 
74 aytals: tals I2 
75 III: tres I2 
76 tots lurs peccats que feren en aquesta vida per vii dies; o que·ls sien perdonats: om. I2 (salt del mateix al mateix) 
77 IIII: quatre I2 

78 III: tres I2 
79 pervenguen: pervengan I2 
80 sancts: sants I2 
81 a: de I2 
82 sien per los altres ajudats: per los altres sien aiudats I2 
83 profiten: profitan I2 
84 ajudem: aiudam I2 
85 Agustí: augusti I2 
86 fahien: fehien I2 
87 home: hom I2 
88 creatures irracionals: creatures racionals I1 (creature irrationales LA 159, 219) 
89 cavaller: hom I2 
90 li dix: dix li I2 
91 home: hom I2 
92 ab: contra I2 
93 cavaller: al seu cosi I2 
94 tu·n: tu I2 
95 oïts soptosament: soptosament oits I2 
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[CLX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 LEONARTa 

Leonart és dit ‘odor de poble’, de leos, que és ‘poble’, e de nardus, que és herba ben 

odorant, per ço com ell, per odor de bona fama, tirava a si lo poble; o Leonart és dit 

quasi ‘legint coses àrdues’; o Leonart és dit de leo per ço com leó ha IIII coses en si.2 

Primerament, té fortalesa en los pits e en lo cap; axí sanct3 Leonart hagué fortalesa en 5 

los pits per refrenament de males cogitacions e hagué fortalesa en lo cap per 

contemplació de les sobiranes coses. Segonament, lo leó té saviesa en obrir los ulls com 

dorm e com desfà les sues petjades ab la coa com fuig; e,4 axí, sanct5 Leonart vel·lava 

per treball de fet e, vel·lant, dormia per respòs de contemplació e, axí, ell delí totes les 

petjades de la mundanal affectió. Terçerament, lo leó té gran virtut en la veu per ço 10 

com la veu d’ell, en lo terç dia, fa6 levar lo leó com és nat mort e a tota bèstia fa fermar 

lo seu anar; e,7 axí, sanct Leonart, vivint, féu levar molts morts del peccat e molts qui 

vivien bestialment fermà en bones obres. Quartament, lo leó ha temor en lo cor, car ell 

tem dues coses, [CCLXXXVd] ço és, que tem8 brogit de rodes e flames de foch; e, axí, sant 

Leonart, tement lo brogit del món, s’esquinçà e, per açò, se’n fugí en lo desert e fugí al 15 

foch terrenal de desigs, per què menyspreà les sues coses e açò que li donaven. 

LA VIDA DE SANCT9 LEONART 

eonart fonch batejat per sanct Remigi, archibisbe de Rems,10b qui l’ensenyà en la 

sancta11 fe, en l’any de nostre Senyor V C. E havien-lo mes sos parents en la cort 

del rey de França e hagué’l en tant12 gran gràcia lo rey que tots aquells que ell visitava 20 

en les presons, encontinent, eren desliurats. E, com la fama de la sua sanctedat13 

cresqués, lo rey lo féu ab ell star lonch temps per tal que li donàs lo bisbat, mas ell no·l 

volgué, abans se n’anà a Orlians14 ab son frare en15 Lifardus prehicant, en lo qual loch 

stigueren en una casa lonch temps. E, com en16 Lifardus volgués star tot sols sobre la 

riba de Ligerisc e sanct Leonart se’n volgués anar a Quitànea17 per amonestament del 25 

Sant Spirit a prehicar, [CCLXXXVIa] <e> axí besant-se ensemps se departiren.  

E sanct18 Leonart, prehicant aquí, ell féu molts miracles. E stigué en un boscatge 

prop la ciutat de Limoges, en la19 qual havia una sala del rey, qui s’i reposava com 

anava a cassar. Un jorn, lo rey ab la regina anaven cassar e, com la regina fonch aquí, 

hagué gran dolor del part que portava, de la qual cosa lo rey e tota la sua família foren 30 

molt torbats. E sanct20 Leonart, passant per aquell boscatge, oí los treballs de aquells e, 

per pietat mogut, cuytà de anar allà e lo rey, qui·l véu, cridà’l. E, encontinent, ell entrà 

                                                 
a La vida de sant Lleonard apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Calixt. 

Data de celebració: sant Lleonard de Noblac, 6 de novembre; sant Lleonard de Vandoeuvre, 15 d’octubre 

(com en el cas de sant Eustaqui, FS es decanta per una altra data de celebració del sant, en aquest cas, el 6 

de novembre enfront del 15 d’octubre de LA). Sant Lleonard de Noblac (mort ca. 559) es representa amb 

cadenes. Sant Lleonard de Vandoeuvre visqué també en el segle VI. 
b Reims, població de la Xampanya, França. 
c Riu Loira. 

L 
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davant la regina e lo rey demanà-li qui era e ell li dix que era dexeble de sanct21 Remigi. 

Lavors, lo rey lo pregà que pregàs Déu per la regina, pus que era dexeble de home 

sanct, e sanct22 Leonart pregà Déu per ella e, encontinent, fonch desliurada. Per què lo 35 

rey li féu present de or e de argent e no·l volgué pendre, pregant-lo que·l donàs a 

pobres, dient: «Yo no fretur de res que tu·m dóns, mas que23 vull Déu servir en algun 

boscatge». E, com lo rey li volgués donar tot aquell boscatge, ell li dix: «No·l vull tot, 

mas tant com n’auré mester». La qual cosa lo rey féu molt volenterosament.  

Per què sant Leonart féu aquí un monestir on stigué ab dos monges longament, 40 

ab los quals féu aquí gran abstinència. E, com l’aygua los fos luny una milla, ell féu fer 

aquí un pou, on trobaren aygua per la sua oració, e appellaren aquell loch Nobiliacoa 

per ço24 com, per noble rey, fonch a ell donat. E aquí resplandí sanct25 Leonart per tants 

miracles que tothom qui fos pres e invocàs lo seu nom e·l pregàs stant en lo carçre, 

encontinent, era desliurat de la presó e li presentava los grillons o les cadenes.26 E, de 45 

tals, staven molts ab ell qui servien Déu. Set persones del seu linatge veneren tot quant 

havien e anaren-se’n [CCLXXXVIb] a ell per servir Déu ab molts d’altres. 

Enaprés, sanct27 Leonart, molt clar per virtuts, se n’anà ab Déu en lo VI dia de 

noembre. E, com ell fes molts miracles, fonch revelat als capellans d’aquell loch que, 

com aquell loch fos stret per les gents que aquí venien, que fessen sglésia en altre loch e 50 

que aquí aportassen lo cors de sanct28 Leonart. Per què ells e lo poble dejunaren e 

stigueren en oració tres dies per saber on farien la sglésia. Aprés, veren tota la terra 

cuberta de neu e veren lo loch on volia reposar sant29 Leonart, qui era sens neu, e aquí 

ells lo mudaren, on fa molts miracles, segons que·s mostra en los ferres que aquí són 

aportats. 55 

Lo bescompte de Limoges féu fer en una sua torra una cadena per los presoners 

e, com algú hi stava pres, era molt turmentat. Esdevench-se que un servent de sanct30 

Leonart hi fonch31 mes e, com ell fos32 fort destret, reclamà sanct33 Leonart que li ajudàs. 

E, tantost, sanct Leonart li apparegué vestit ab una vestidura blanca e dix-li: «No hages 

paor,34 car no morràs. Leva sus e porta aquesta cadena a la mia sglésia e segueix-me, 60 

que yo iré davant tu». Lo qual, levant-se e prenent la cadena e sanct35 Leonart anant 

davant, ell seguí’l fins a la sglésia. E, encontinent que foren davant les portes, sant 

Leonart lo lexà e ell, entrant dins la sglésia ab la cadena, recomptà a tots com sant 

Leonart l’avia desliurat e aportat aquí, per què aquella cadena penjà davant lo seu 

sepulcre. 65 

Un hom qui stava en aquell loch que sant Leonart havia fet fonch pres per un mal 

home,36 lo qual dix entre si: «Aquest Leonart desliura tothom37 qui·l demana e tot ferre 

fon davant ell axí com a plom. E, si tu·l ligues ab ferre, en Leonart lo desliurarà e, si·l 

puch ben guardar, mil sous n’auré de remissió». Per que·ll mes en un clot dins terra ab 

cadenes e posà-y da[CCLXXXVIc]munt terra e una gran archa e hòmens armats qui·l 70 

                                                 
a Sent Liunard (o Saint-Leonard-de-Noblat), població del Llemosí, Occitània. 
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guardaven, dient que, si en Leonart lo desliurava dels ferres, que, almenys, romandria 

ell en lo clot. Per què lo pres reclamà sanct Leonart, lo qual li apparegué e regirà l’archa 

sobre los hòmens, qui foren com a morts, e dix a l’hom: «E, què fas? Dorms o vel·les? 

Car yo só Leonart, lo qual tu desiges». E aquest dix: «O, Senyor, ajuda’m!».38 Per què li 

trencà les cadenes e·l desliurà e portà’l-se’n parlant fins al seu loch. 75 

Un pelegrí qui venia de Sanct39 Leonart fonch pres per un mal home, qui·l meté 

en una sija. E pregà’l que·l lexàs anar per amor de sanct40 Leonart e aquell li dix que 

no·l lexaria si, donchs, no·s rescatava. E l’ome pres dix: «Entre tu e sant Leonart sia, 

com tu sàpies que yo só41 comanat a ell». E,42 en la següent nit, sanct43 Leonart apparech 

al senyor qui·l tenia pres en un castell e manà-li que jaquís anar lo seu pelegrí. E, com 80 

aquell44 fonch despertat, pensà45 que fos stat somni e no·n46 féu res. En l’altra nit, sanct47 

Leonart lo y manà e no·l ne obeí. A la terça nit, sanct48 Leonart desliurà lo pelegrí e, la 

meytat del castel caent, matà molts hòmens, exceptat lo cavaller, qui romàs ab les cuxes 

trencades a49 la sua confusió. 

Un cavaller fonch pres en Bretanya, per què reclamà sanct50 Leonart e, en vista de 85 

tots, ell li apparegué en la casa e li trencà les cadenes e les li posà51 en les mans e en lo 

mig de tots maravellats. 

Fonch52 un altre Leonart, hom de gran sanctedat,53 d’aquella mateixa religió e 

virtut, e lo seu cors jau en Corbiach.a Aquest, com fos en lo monestir prelat, tant se 

humilià que ell se fahia54 menor de tots. Mas, com quasi tot lo poble vengués a ell, 90 

alguns envejosos digueren al rey Clotarib que, si ell no prenia consell, que en55 Leonart 

da[CCLXXXVId]ria gran damnatge al regisme de França, per què lo rey manà que·l 

lançassen de tota França e que fos exellat. E, com los cavallers vengueren davant ell, 

foren contrits e digueren que serien sos dexebles. E, quant lo rey sabé açò, penedí’s e 

demanà perdó a sanct56 Leonart e exellà tots aquells qui mal li n’havien dit e·ls levà tot 95 

quant havien e amà aprés sanct57 Leonart e l’honrà. Mas sanct Leonart, ple de saviesa, 

féu tornar tots los cavallers e féu-los retre ço que·ls havia levat lo rey. Sanct58 Leonart 

impetrà ab nostre Senyor que tothom qui fos pres e a ell reclamàs que fos desliurat.  

On, mentre que ell era viu, una serpent li vench com ell fahia59 oració, que li 

bastava dels peus fins al si, mas, per tot açò, lo sanct60 hom no·s volgué lexar de la 100 

oració. Aprés, com hagué complida la61 oració, dix a la serpent: «Yo sé que del 

començament de la tua creació dónes treballs als hòmens segons que tu pots e, si t’és 

donat contra mi poder, fes ço que poràs». E, lavors, la serpent exí per lo capús e li 

caygué morta als peus. 

Aprés açò, com ell62 hagués mesa pau entre dos bisbes qui·s volien mal, ell dix 105 

que l’endemà se morria e, axí, fonch63 en l’any de nostre Senyor DLXX. 

                                                 
a Corbigny, població de Borgonya, França. 
b Clotari I, rei dels francs del 511 al 561. 
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1 SANCT: sant I2 
2 leó ha IIII coses en si: lo leo ha en si ·iiij· coses I2 
3 sanct: sant I2 
4 e: om. I2 
5 sanct: sant I2 
6 en lo terçer dia, fa: fa lo terçer dia I2 
7 e: om. I2 
8 que tem: om. I2 
9 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
10 Rems: renys I1 (sembla una mala lectura de la m per ni) 
11 sancta: santa I2 
12 tant: tan I2 
13 sanctedat: santedat I2 
14 Orlians: orleans I2 
15 en: om. I2 
16 en: om. I2 
17 a Quitànea: en aquitania I2 
18 sanct: sant I2 
19 la: lo I2 
20 sanct: sant I2 
21 sanct: sant I2 
22 sanct, e sanct: sant e sant I2 
23 que: om. I2 
24 per ço: om. I2 
25 sanct: sant I2 
26 los grillons o les cadenes: les cadenes e los grillons I2 
27 sanct: sant I2 
28 sanct: sant I2 
29 sant: sanct I2 
30 sanct: sant I2 
31 fonch: fonc I2 
32 fos: stigues I2 
33 sanct: a sant I2 
34 paor: por I2 
35 sanct: sant I2 
36 home: hom I2 
37 tothom: tot home I2 
38 ajuda’m: ajudom I1 aiudem I2 

39 Sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 só: sia I2 
42 E: om. I2 
43 sanct: sant I2 
44 aquell: om. I2 
45 pensà: pensas I2 
46 no·n: no I2 
47 sanct: sant I2 
48 sanct: sant I2 
49 a: ab I2 
50 sanct: sant I2 
51 posà: posaua I2 
52 Fonch: Fonc I2 
53 sanctedat: santedat I2 
54 fahia: fehia I2 
55 en: om. I2 
56 sanct: sant I2 
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57 sanct: sant I2 
58 Sanct: Sant I2 
59 fahia: fehia I2 
60 sanct: sant I2 
61 la: la sua deuota I2 
62 ell: lo benauenturat sant leonart I2 
63 fonch: fonc com ell hauia dit I2 
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[CLXI] LA VIDA DELS IIII1 CORONATSa 

uatre coronats hagueren2 nom Severus, Severià,3 Corpoforus e Victorí, los quals 

foren batús per manament de Dioclecià emperadorb ab açots emplomats4 fins que 

foren morts. E, com los lurs noms no fossen sabuts,5 aprés molts anys fonch6 ordenat 

que·n fessen memòria en nom d’altres màrtyrs, ço és: de Claudi e de Castori e de 5 

Simphorià e de Nichostrat [CCLXXXVIIa] e de Simplici, qui, aprés dos anys d’aquests 

IIII,7 sofferiren passió. E, com ells fossen maestres de pintar e8 no volguessen fer una 

ýdola per en9 Dioclecià ne volguessen sacrificar a les ýdoles, en Dioclecià los féu metre 

en un vexell de plom e féu-los lançar axí en la mar. E, axí, sots los noms de aquells 

ordenà en Melchísedesc que·ls dits IIII10 coronats fossen honrats abans que fossen 10 

trobats lurs noms. E, jatsia que aprés los lurs noms fossen trobats, l’ús, emperò, 

obtengué que, d’aquí avant, fossen appellats IIII11 coronats. 

                                                 
1 LA VIDA DELS IIII: Dels quatre I2 
2 hagueren: hauien I2 
3 Severià: seuerian I2 
4 emplomats: emplomats molt cruelment I2 
5 sabuts: sabuts per los chrestians I2 
6 fonch: fonc I2 
7 IIII: quatre I2 
8 e: e ells I2 
9 en: manament de I2 
10 IIII: quatre I2 
11 IIII: quatre I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 10 d’agost. Els quatre sants coronats (segle III) es representen com a cinc escultors o 

com a quatre soldats romans. 
b Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. 
c Melquíades. Papa del 310/311 al 314. 

Q 
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[CLXII] LA VIDA DE SANCT1 THEODORIa 

heodori sofferí passió en la ciutat de Mauritàniab sots en Dioclecià e en Maximià2 

emperadors.c E, com lo pretor digués a sanct3 Theodori que sacrificàs a les ýdoles 

e que tornàs en la sua cavalleria, sanct Theodori li respòs: «Yo cavallereig4 al Déu meu 

e al seu fill Jesuchrist». «Donchs ‒dix lo pretor‒, lo teu Déu ha fill?». E sant Theodori 5 

respòs: «Hoc». Al qual dix lo pretor: «Poria’l yo conéxer?». E sanct 

Theo[CCLXXXVIIb]dori li respòs5 que ell lo6 poria conéxer e a ell poria anar. E,7 aprés, li 

donà licència que entràs en lo temple d’en8 Març per ço que sacrificàs e, com ell hi 

entràs una nit, ell cremà ab foch lo temple. E, per açò,9 lo féu metre en un carçre per tal 

que aquí morís de fam e aquí Déu li apparegué dient: «Hages sperança en mi, servent 10 

meu, car yo só10 ab tu». E, lavors, vengueren a ell gran companyia d’òmens vestits de 

blanch qui loaren Déu ab ell e, com los veren les guardes, spantats fugiren. Enaprés, 

sanct Theodori tragueren del carçre e que sacrificàs a les ýdoles, per què ell los dix: 

«Si·m cremàveu e·m turmentàveu en diverses maneres, yo no negaria lo meu Déu». Per 

què lo pretor lo féu penjar en un fust e los costats cruelment scorxar ab arpes de ferre. 15 

Aprés, li dix: «Vols ésser11 ab nosaltres o ab lo teu Christ?». E sanct12 Theodori li dix: 

«Yo só e seré ab Jesuchrist». Per què lo pretor lo féu metre en un foch e, axí, ell tramés 

l’espirit a Déu, mas lo seu cors no·s pogué cremar, en l’any de nostre Senyor CCLXXXVII. 

E tots los qui eren aquí foren [CCLXXXVIIc] plens de suavíssima odor e fonch oïda una 

veu que dix: «Vine, lo meu amat, e entra en lo goig del teu Senyor». E molts veren lo 20 

cel ubert. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 en Dioclecià e en Maximià: dioclecia e maximia I2 
3 sanct: sant I2 

4 cavallereig: caualleria reig I1 
5 respòs: respos hoc al qual dix lo pretor porial yo conexer e sanct theodori li respos I2 
6 lo: om. I2 
7 E: om. I2 
8 d’en: de I2 
9 açò: ço I2 
10 só: stic I2 
11 ésser: estar I2 
12 sanct: sant I2 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 9 de novembre a Occident. Sant Teodor (segle III) es representa amb un escut o una 

llança o acompanyat d’un drac.  
b «urbe Marmaritanorum» (LA  161, 2). El text de la LA es refereix a una regió de l’antiguitat que s’estenia 

des del Líban a Egipte. 
c Dioclecià, emperador romà d’Orient del 284 al 305. Maximià, emperador romà d’Occident del 285 al 305 i 

del 307 al 308, encara que la preminència fou de Dioclecià. 

T 
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[CLXIII] LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 MARTÍa 

Martí vol tant dir com ‘batalla tenint contra vicis e peccats’; o Martí és dit quasi que ell 

sia un dels màrtyrs. Fonch ell màrtyr per voluntat e per mortificació de carn, a la qual 

carn la raó deu senyorejar, segons que2 diu sanct3 Dyonís en una epístola, car, axí com 

senyoreja lo senyor al servent o lo pare al fill o lo vell a l’infant, axí deu senyorejar la 5 

raó a la carn. La sua vida scriví sanct Severíb segons que·s segueix. 

LA VIDA DE SANCT4 MARTÍ 

artí nasqué en lo castell de Pannònia de Sabària,c mas ell fonch5 nodrit en la 

ciutat de Pabia,6 en Ytàlia, ab son pare, qui era tribun dels cavallers sots en 

Constanti e en Julià7 emperadors.d E a[CCLXXXVIId]quí ell milità, mas no de grat per ço 10 

com, en infantesa, fonch8 inspirat. Axí com hagué XII anys, fugí a son pare e anà-sse’n a 

la sglésia volent-se fer chrestià e, per ço, volia star en hermitatge, sinó per malaltia que 

lo y vedà. E, com los emperadors haguessen ordenat que los fills militassen per los 

pares vells, sanct9 Martí fonch constret que militàs per son pare. E, com fonch en edat 

de XV anys, no volch haver sinó un servidor, lo qual era servit per sanct10 Martí: el 15 

descalçava e li torcava les çabates moltes vegades. 

En temps de hyvern, sanct11 Martí passava per un loch e encontrà un pobre tot 

nuu e tallà ab la sua spasa la meytat del seu manto e donà’l al pobre. E, en la següent 

nit, ell véu Jesuchrist vestit de la meytat del manto e oí que dehia als àngels: «Martí, 

qui encara no és batejat, m’à vestit de aquest manto». Per què lo sant hom, no per 20 

vanaglòria, mas per la bondat de Déu, que conexia, se féu batejar com fos en edat de 

XVIII anys, mas, per pregàries dels12 seus cavallers, encara cavallerejà dos anys. 

E, com los barbres fossen venguts en Gàl·lia, en13 Julià emperador tramés molta 

moneda als cavallers de la terra que s’apparellassen, mas sanct Martí no volgué rebre la 

moneda e dix a l’emperador: «Yo só cavaller de Christ».e E l’emperador dix: «Açò no 25 

dius tu per neguna religió, mas per paor que has de entrar en la batalla». E14 sant Martí 

li dix:15 «Sàpies que yo no u fas per paor, car demà staré yo en la batalla, desarmat de 

ferre e de fust, mas yo seré guarnit del senyal de Jesuchrist e trespassaré los garniments 

dels enemichs». E, en lo següent dia, los enemichs trameteren missatge a l’emperador 

                                                 
a Data de celebració: 11 de novembre. Sant Martí (316-397), deixeble de sant Hilari de Poitiers, fou bisbe de 

Tours a partir del 371. També fou el fundador de la comunitat monàstica més antiga de l’Occident cristià. 

Es representa a cavall en acció de partir la seua capa amb l’espasa. 
b Es refereix a Sulpici Sever (ca. 360-425), escriptor llatí font d’aquesta vida, que era amic de sant Martí. 
c Szombathely, a Hongria. 
d Constanci II, emperador romà del 337 al 361. Julià l’Apòstata, emperador romà del 361 al 363. 
e «L’intenzione de Sulpicio Severo era infatti quella di dipingere Martino come una sorta de martire bianco 

associandolo a coloro che avevano coronato la propria esistenza terrena con la propria morte violenta a 

testimonianza della fede in Cristo» (Maggioni 2007: 1692). Sulpici Sever és la font original de la vida de 

sant Martí, com s’especifica en la introducció etimològica. 

M 
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que li darien tot quant havien e que·ls lexassen anar, per què appar [CCLXXXVIIIa] que, 30 

per mèrits de sanct16 Martí, foren vençuts17 sens mal. 

Enaprés, sanct18 Martí lexà la cavalleria e anà-sse’n a sant Hylari, bisbe de 

Payteu,19a e fonch per ell ordenat en acòlit. E vench-li desig de20 visitar sos parents, qui 

eren gentils. E, axí com anava a ells, sofferí molts treballs, car, com foren21 en les 

muntanyes d’Alpis, dos ladres li vengueren contra. E, com la un li volgués donar ab la 35 

destral al cap, l’altre li retengué lo colp, mas ell los vençé abdós e·ls ligà les mans 

darrera e, aprés, ell los convertí a la fe de Jesuchrist. E, com fonch22 vengut a Milà, lo 

diable li apparech en forma humana e demanà-li on anava, e ell respòs: «Yo vaig là23 on 

Déu vol». E ell li dix: «Sàpies que lo diable te contrastarà». E sanct24 Martí li respòs: 

«Déu és mon ajudador, per què no tem res que fer me pugues». E, encontinent, lo 40 

diable desparegué. Aprés, sanct25 Martí convertí la sua mare e lo pare romàs en la sua 

error. 

E, com la heretgia arriana cresqués per tot lo món e ell fos tot sol fael, 

públicament fonch lançat de la ciutat batent, per què se n’anà26 a la illa que ha nom 

Gallinerab e aquí ell stigué ab un prevere.27 E, aprés, se’n tornà a Milà e aquí ell ordenà 45 

un monestir a si. Mas, aprés, ell fonch lançat per los arrians, qui li donaren herbes 

enverinades a menjar per ço que morís, de què ell sentí en si gran dolor, mas, per la sua 

oració, fonch desliurat de tot mal.  

Com sanct28 Martí oís dir que sanct Hylari era tornat, ell li exí a carrera e, prop 

Payteu,29 ell ordenà un monestir,30 en lo qual fonch un hom31 qui no era chrestià e morí 50 

e, encontinent, ell32 lo resuscità per la sua oració. Recomptà33 l’ome, com fonch 

resuscitat, que ell stava en lochs scurs e véu que dos àngels dehien34 al jutge: «Per 

aquest hom [CCLXXXVIIIb] prega sanct35 Martí». «Per què·lls fonch manat que viu me 

tornassen a sant Martí».c Axí mateix, un hom qui fonch penjat resuscità sanct Martí. 

E, com lo bisbat de Torsd freturàs de bisbe, tots digueren que sanct Martí fos fet 55 

bisbe, mas alguns hi contrastaren, entre los quals n’i havia un per nom Defensor. Mas, 

com lo lector, lavors, hi mancàs, un d’ells pres lo psalteri36 e legí lo primer psalm que 

trobà, en lo qual era aquest vers dient: «Ab la boca dels infants aletants, tu, Déu, acabist 

la laor per ço que destroesques lo enemich e37 defensor».e Per què en38 Defensor fonch 

foragitat per tots e sant Martí fonch fet bisbe. Enaprés, com ell no pogués sofferir lo 60 

brogit de les gents, ell se n’anà luny de la ciutat dues milles e aquí ell ordenà un bell 

monestir, en lo qual stigué ab gran abstinència ab LXXX dexebles, car aquí negú no 

bevia vi sinó per necessitat e vestien molt aspres hàbits. Enaprés, en moltes ciutats 

foren elegits los seus dexebles en bisbes.  

                                                 
a Poitiers, població de Poitou-Charentes, França. 
b Gallinària, illa que es troba en la mar de Ligúria, a la costa d’Albenga 
c Canvi de 3a persona a 1a. 
d Tours, població de Turena, França. 
e Sal 8, 3. 
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E, com un hom fos colt com a màrtyr, sanct Martí treballà en saber los seus 65 

mèrits, mas, com res no trobàs, un dia, axí com ell stava sobre lo sepulcre, pregà Déu 

que li revelàs lo mèrits de aquell. E, axí com ell se regirà en la sinistra part, ell véu una 

ombra negra e, com sanct Martí la conjuràs, la ombra li respòs que era stat ladre e, per 

los seus defalliments, fonch mort, per què sanct Martí féu destroir l’altar de aquell. 

Lig-se que sanct Martí volgué entrar en lo palau davant en39 Valentinià 70 

emperadora per alguna necessitat, mas aquell, sabent que ell demanaria cosa que a ell 

no li plahia, féu-li tancar les portes. Per què sanct Martí se mes en oració e, per voluntat 

de Déu, ell entrà a l’em[CCLXXXVIIIc]perador, que no lo y pogueren vedar. E, com 

l’emperador ne fos molt irat e no·s volgués levar per ell, la cadira s’enclinà. E, lavors, 

l’emperador, veent la virtut de Déu, ell se levà e, confús, atorgà ço40 que volia sanct41 75 

Martí abans que ell lo y demanàs e li offerí grans dons, mas sanct Martí no·ls volgué 

rebre. 

Lig-se que sanct42 Martí resuscità un mort per ço com la mare del mort lo’n pregà 

e resuscità’l43 davant molts gentils, los quals tots obeïren a sanct Martí e·s convertiren a 

la fe de Jesuchrist. 80 

Lo foch e l’aygua obehia a sanct44 Martí, axí que lo foch cremava una casa aprés 

d’aquella de sanct Martí e, per oració del sanct hom, lo foch se perdé. Una vegada, una 

nau passava perill en la mar e havie-y45 un mercader qui no era chrestià e cridà dient: 

«Déu d’en46 Martí, ajuda’ns!». E, encontinent, ells hagueren bon temps.  

Los arbres, axí mateix, obeïren a sanct Martí, com una vegada que ell destroí un 85 

temple de ýdoles. Ell volgué tallar un pi qui era dedicat al diable, mas, com alguns 

hòmens hi contrastassen, un d’aquells dix: «Si tu has fiança en lo teu Déu, nosaltres 

tallarem aquest arbre e tu rebràs-lo sobre tu e, si ab tu és lo teu Déu, axí com tu dius, ja 

no·t farà mal». E, com l’arbre fonch47 tallat, ell volgué caure sobre ell, mas ell se senyà, 

per què l’arbre caygué sobre los hòmens infaels, qui cuydaven star en loch segur. E, 90 

com hagueren vist lo miracle, ells se convertiren a Déu.  

Moltes bèsties obeïren a sanct48 Martí, car, axí com cans seguien una lebra, ell 

manà als cans que no perseguissen la lebra e, tantost, se’n jaquiren. E una serpent, que 

passava una aygua nadant, obeí a sanct49 Martí com li dix: «Yo·t man de part de Déu 

que tu, serp, torns a la riba de l’aygua». Per què la serp se’n tor[CCLXXXVIIId]nà e, 95 

lavors, dix sanct50 Martí: «Les serpents me obeeixen e los hòmens no·m volen obeir». 

 Fonch sanct Martí de gran humilitat, car una vegada besà un mesell molt 

horrible e, aprés, ell lo beneí e, encontinent, ell fonch mundat. Quant ell stava en la 

sglésia, ell sehia en un banch de pagesos e no volia seure en la cadira.  

Fonch51 sanct Martí de tan gran dignitat que ell és appellat en egual dels apòstols, 100 

e açò fonch52 per la gràcia de l’Spirit Sanct, qui devallà sobre ell axí com féu als53 

                                                 
a Valentinià I, emperador romà del 364 al 375. 
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apòstols, qui·l visitava sovint. Una vegada que sanct54 Martí stava tot sol, en Severí e 

en55 Gall, qui staven defora la sua cambra, oïren molts hòmens qui parlaven ab ell e 

demanaren-li què era. E ell los dix: «Dir-vos-ho-he, mas yo us prech que no u digau a 

negú. Sapiau que sancta Agnés e sancta Tecla e sancta Marina verge e moltes vèrgens 105 

són vengudes moltes vegades a mi, e sanct Pere e sanct Pau».  

Fonch sanct Martí de molta justícia, car, com una vegada l’emperador Maximía 

l’agué convidat, donaren a beure abans a sanct Martí e, aprés, ne donaren a un seu 

prevere, pensant que fos més digne de tots aprés d’ell.b  

Sanct Martí havia tan gran paciència en totes coses que, com ell fos sobiran bisbe, 110 

no·s volia venjar dels capellans qui dehien mal d’ell ne·ls lançava de la sua caritat. 

Jamés no·l veren irat ne trist ne rient e no parlava sinó de Jesuchrist e havia en son cor 

pietat. Lig-se que sanct Martí cavalcava pobrament en un ase e cavallers vengueren-li 

corrent e lançaren-lo de l’ase en terra ab lurs cavalls e·l bateren fortment. E ell, stant 

quasi com a mut, parant-hi los costats e, lavors, ells se enfellonien més per ço com ell 115 

fahia semblant que no·n sentia res. 

[CCLXXXIXa] Fonch sanct Martí home molt cruel a si mateix. Diu en una letra que 

sant Severí tramés a Eusebi que, com sanct Martí vengués en un seu bisbat e los 

capellans li haguessen fet bon lit de draps, ell se mes aquí. E, com sentí la blanesa dels 

draps, ell se’n levà per ço com havia acostumat de jaure vestit ab un cilici e lançà 120 

defora los draps e, aprés, ell se tornà al lit tot nuu. E, com fonch mijanit, foch se pres a 

la palla en què jahia e sanct56 Martí se’n volgué exir e no pogué, car no sabia per on, e 

cremà-li lo seu vestiment. E meté’s en oració, axí com havia acostumat, e féu lo senyal 

de la creu en lo foch, per què stigué sens mal. E los monges vengueren-li ajudar, qui·l 

tragueren del foch sens mal. 125 

Fonch sanct57 Martí de gran compassió envers aquells qui fallien e a tots 

perdonava. E, com lo diable lo représ perquè perdonava a aquells qui tornaven a58 

peccar, sanct59 Martí li respòs: «Si tu, mesquí, te volies penedir, yo pregaria Déu per tu 

que t’hagués merçè». 

Fonch sant Martí de tan gran pietat envers los pobres que, un jorn que ell anava a 130 

la sglésia, un pobre nuu lo seguí, per què sanct Martí manà a son ardiaqua60 que vestís 

lo pobre. Mas, com l’ardiaqua61 ho perlongàs de fer, sanct Martí se despullà la roba e 

donà-la al pobre e manà-li que se n’anàs de continent. Aprés, l’ardiaqua62 li dix que 

s’apparellàs de dir la missa e sanct Martí li respòs que no u podia fer fins que la gonella 

                                                 
a Màxim, usurpador de l’Imperi Romà d’Occident, del 383 al 388. 
b Traducció deficient: «Martino poculum primo fuisset oblatum, sperantibus cunctis ut post se regi 

tribueret, presbitero suo dedit nullum extimans digniorem qui post se deberet bibere et indignum iudicans 

si aut regem aut regis proximos presbitero pretulisset» (LA 162, 105); és a dir, ‘oferida la primera copa a 

sant Martí, mentre tots esperaven que després d’ell la passara a l’emperador, ell la donà al seu prevere, 

jutjant que ningú era més digne de beure després d’ell i considerant indigne preferir l’emperador o 

qualsevol pròxim a ell’. 
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hagués lo pobre. E l’ardiaqua63 anà-sse’n al mercat e lançà la gonella que comprà curta 135 

per V carlinsa davant sanct Martí molt iradament. Lavors, sanct Martí la vestí 

secretament e tocaren-li les mànegues al colze e era larga fins als genolls. E, aprés, ell 

cantà la [CCLXXXIXb] missa e, axí com dehia la missa, una mola64 de foch li apparegué 

damunt a vista de tots. 

Fonch hom de gran poder contra los dimonis, entant que·ls lançava de tots lochs. 140 

Car, una vegada, lo diable treballava una vacca, que vengué irada devers sanct65 Martí, 

e manà-li que no·s mogués. Aprés, véu lo diable,66 qui stava sobre la esquena de la 

vacca, e manà-li dient: «Parteix-te, diable, de la bèstia e no la treballs!». E, tantost, se’n 

partí, per què la vacca se agenollà davant sanct Martí e tornà-sse’n a la pastura ab les 

altres mançament. 145 

Fonch sanct Martí de gran subtilitat envers los diables, car, encontinent que·ls 

vehia en qualsevulla forma, los conexia. E, un dia, li apparegué en forma de rey, vestit 

de propra real e ab corona de or ornat, dient: «Coneixs-me, Martí? Yo só aquell Senyor 

Jesuchrist qui tu adores e só devallat del cel en terra e vull-me demostrar a tu 

primerament». E, en açò, com sanct Martí stigués maravellat e no li digués res, altra 150 

vegada ell li dix: «Martí, per què duptes creure com me veges? Yo só Crist». E, lavors, 

sanct Martí, il·luminat de l’Spirit Sanct, li respòs: «Nostre Senyor no·ns dix que 

vengués vestit de porpra ne ab corona d’or, per què no creuria yo Jesuchrist si no·l 

vehia en son hàbit de la passió». E, encontinent, lo diable desparegué. 

Sanct Martí sabé e revelà lo dia de la sua mort als frares. E, encontinent, visità lo 155 

bisbat de Condomb per ço que pogués ell pacificar los plets qui eren entre les gents e, 

d’aquí, ell lançà los diables e·ls féu anar en lochs deserts. Aprés açò, ell stigué en la 

terra molt faelment e demostrà als seus dexebles la sua mort, per què ells tots ploraren 

dient: «O, pare! E, per què·ns desempares ne aquí nos jaquiràs 

de[CCLXXXIXc]sconsolats?». Per què ell plorà e adorà dient: «Senyor Déu, si yo <no>67 só 160 

necessari al teu poble, no refús lo treball, mas sia fet a la tua voluntat». E, com ell fos 

molt treballat per febre, ell fonch pregat per los dexebles que jagués en bon lit sens 

cilici, per què ell los respòs: «No és degut, fills, que chrestià sens cilici muyra e en 

cendra». E açò fahia guardant al cel, Déu loant. E, com ell hagués jagut molt de sobines, 

pregaren-lo los seus dexebles que·s reposàs de l’un costat, per què ell los dix: «Lexau-165 

me star que yo vull més mirar lo cel que la terra e per ço que lo meu spirit sia endreçat 

a Déu». E, açò dient, ell véu lo diable, qui li contrastava, per què li dix: «E, què y fas tu 

ací, bèstia cruel, que no pots trobar res de mal en mi e en lo regne del cel seré yo 

rebut?». E, ab aquesta veu, tramés a Déu l’espirit en l’any de nostre Senyor CCCCLXVIII,c 

                                                 
a El carlí és un a moneda napolitana, d'or o d'argent, encunyada en temps del rei Carles d'Anjou, rei de 

Sicília del 1266 al 1282 i de Nàpols del 1266 al 1285. 
b Candes, població del Centre, França. 
c «CCCXCVIII» (LA 162, 183). 
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en edat de LXXXI any. E la sua cara resplandí axí com cors glorificat e foren oïts aquí 170 

àngels cantants Déu loant plasentment. 

Al seu passament se ajustà lo poble de Payteu68 e de Tors e hagueren gran brega 

del seu cors. E dehien los de Payteu:69 «Nostre és lo monge, nosaltres lo cercam per ço 

que·ns és comanat». E los altres dehien: «A vosaltres és levat e a nosaltres per Déu 

donat». E, en hora de mijanit, aquells de Payteu70 se adormiren, per què aquells de Tors 175 

se’n portaren lo seu cors alegrament.  

E, axí com sanct Severí, bisbe de Colunya, visitava los altres sancts aprés matines, 

ell oí en aquella hora que sanct71 Martí passà, que àngels lo se’n pujaven al cel cantant. 

Per què ell appellà l’ardiaqua72 e li demanà si oïa res e dix que no e lo bisbe scoltà 

diligentment e oí veus en lo cel dient: «Açò és sanct Martí, qui és passat del món, e 180 

aytals se’n porten àngels [CCLXXXIXd] en lo cel». E, lavors, l’ardiaqua73 scriví lo dia e la 

hora e, aprés, saberen com sanct Martí era mort en aquell dia e en aquella hora. 

Sanct Severí monge, qui scrivia la sua vida, se adormí e, per nostre Senyor, aprés 

matines, sanct Martí, vestit de blanch, li apparegué ab la cara resplandent e tenia un 

libre en la mà dreta. E, com ell lo ves pujar al cel, ell se despertà e sabé aprés que sanct 185 

Martí era passat de aquesta vida en aquella nit.  

En aquell mateix dia, sanct Ambròs, bisbe de Milà, mentre que cantava la missa, 

se adormí entre la prophecia e la Epístola. E, com negú no·l gosàs despertar e fos hora 

que lo sotsdiaqua74 degués dir la Epístola, aprés tres horas75 lo despertaren dient que 

molt havia dormit, per què ell los dix: «Sapiau que lo meu frare sanct Martí és anat a 190 

Déu e yo só anat a la sua sepultura e no he poguda complir la darrera oració per ço 

com me haveu despertat». E, aprés, trobaren que en aquell dia e en aquella hora era 

passat sanct Martí. 

Los reys de França solien haver de costuma que portaven la capa de sanct Martí 

en les batalles e aquells qui la portaven e la guardaven eren appellats capellans.a 195 

Aprés la mort de sanct Martí, sanct Perpètuus76 examplà molt la sua sglésia e, en 

aquella, ell volgué metre lo seu cors, mas dejunaren abans e adoraren per tres dies e, en 

neguna manera, no pogueren moure lo seu cors. Mas, com ells lo volguessen jaquir, un 

hom vell, qui era molt bell, los apparegué dient: «Per què us tardau? No veeu sanct 

Martí, qui és apparellat, que us ajut si·l voleu mudar». Lavors, ab aquell home vell 200 

mudaren lo sepulcre e posaren-lo on ara és celebrat e, aprés, aquell hom no fonch77 més 

vist. Aquesta translació és cele[CCXCa]brada en lo mes de juliol.b 

Recompta’s que, lavors, eren dos companyons, la un dels quals era contret e 

l’altre era cech, e oïren dir que sanct Martí sanava l’ome de aquelles malalties, per què 

                                                 
a Sembla ser que el terme capella té el seu origen en el lloc on es conservava i es venerava la relíquia de la 

capa de sant Martí. 
b El 4 de juliol se celebra la dedicació de la basílica de Tours, que coincideix amb la data de la seua 

ordenació com a bisbe. 
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hagueren paor que no·ls guarís per ço com vivien acaptant e fugiren. E esdevengueren 205 

al sepulcre de sanct Martí e, per voluntat de Déu, foren curats ultra lur voluntat. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 que: om. I2 
3 sanct: sant I2 
4 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
5 fonch: fonc I2 
6 Pabia: pauia I2 
7 en Constantí e en Julià: constanti e iulia I2 
8 fonch: fonc I2 
9 sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 

12 dels: deles I1 

13 en: om. I2 
14 E: Elauors lo benauenturat I2 
15 li dix: respos a lemperador I2 
16 de sanct: del virtuos cavallers glorios I2 
17 vençuts: vençuts los enemics I2 
18 sanct: sant I2 
19 Payteu: poyters I2 
20 de: de anar I2 
21 foren: ell fonc I2 
22 fonch: fou I2 
23 là: alla I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 se n’anà: lo benauenturat sanct marti ab molta paciencia e profunda humilitat sen ana I2 
27 prevere: bo preuere I2 
28 sanct: sant I2 

29 Payteu: la ciutat de poitiers I2 
30 monestir: deuot monestir I2 
31 hom: home I2 
32 ell: sant marti I2 
33 Recomptà: E recompta I2 
34 dehien: dehin I1 

35 sanct: sant I2 
36 psalteri: psaltiri I2 
37 e: en I1 
38 en: om. I2 
39 en: un I1 om. I2 

40 ço: aço I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 resuscità’l: ell lo resuscita I2 
44 sanct: sant I2 
45 havie-y: hauiay I2 
46 d’en: de I2 
47 fonch: fonc I2 
48 sanct: sant I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 Fonch: Fonc I2 
52 fonch: fonc I2 
53 féu als: sobre los I2 
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54 sanct: sant I2 
55 en: om. I2 
56 sanct: sant I2 

57 sanct: sant I2 
58 a: om. I2 
59 sanct: sant I2 
60 ardiaqua: ardiaque I2 
61 l’ardiaqua: lardiaque I2 
62 l’ardiaqua: lardiaque I2 
63 l’ardiaqua: lardiaque I2 
64 mola: falla I2 
65 sanct: sant I2 

66 diable: dimoni I2 

67 <no>: om. I2 (si adhuc populo tuo sum necessarius LA 162, 172) 
68 Payteu: poytou I2 

69 Payteu: poytou I2 

70 Payteu: poytou I2 
71 sanct: sant I2 
72 l’ardiaqua: lardiaque I2 
73 l’ardiaqua: lardiaque I2 
74 sotsdiaqua: sotsdiaque I2 
75 horas: hores I2 
76 sanct Martí, sanct Perpètuus: sant marti sant perpetuus I2 
77 fonch: fonc I2 
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[CLXIV] LA VIDA DE SANCT BREÇa 

reç fonch diaqua de sanct Martí e fonch hom qui hagué gran enveja de sanct Martí 

e li fahia grans enuigs. Car, una vegada, li vench un pobre qui demanava sant1 

Martí e sanct Breç li dix: «Bé·m sembles pech com demanes aquell home qui no ha seny 

e, axí com a foll, no fa sinó guardar al cel». E, com lo pobre hagués ço que volia de 5 

sanct Martí, ell appellà sanct Breç e dix-li: «D’on te ve a tu, Breç, que digues que yo só 

sens seny?». E ell li respòs per vergonya que no u havia dit e sanct Martí li dix: «E, 

penses tu que yo no haja oït ço que tu has dit? [CCXCb] Verament te dich que, tu dient 

aquelles paraules, yo t’é impetrat ab Déu que tu sies bisbe aprés mi e sostendràs moltes 

injúries en lo bisbat». E sant2 Breç tornà a si mateix e penedí’s d’açò que mal dehia. E, 10 

aprés la mort de sant3 Martí, sanct Breç fonch elegit en bisbe e stigué en bones obres. E, 

jatsia açò que ell fos ergullós, ell vivia castament.  

E, com ell hagué stat bisbe XXX anys, una dona que li rentava los draps concebé 

un fill e l’infantà, per què tot lo poble se ajustà a la sua porta ab pedres dient: 

«Longament havem dissimulada la tua luxúria per la pietat de sanct Martí e tu, malvat, 15 

nos fas besar les tues mans ensutzades». Mas tot açò negava sanct Breç fortment4 dient: 

«Aportau-me l’infant!». E, com lo y hagueren portat, que havia XXX dies que era nat, 

sanct Breç li dix: «Yo·t conjur de part del Fill de Déu que tu digues si yo t’é engenrat». 

E l’infant dix: «No es tu mon pare». E lo poble dix-li que li demanàs de qui era fill, mas 

sanct5 Breç no u volgué fer, dient que no·s pertanyia de accusar negú. E lo poble dix: 20 

«Tu has fet açò per encantament e sàpies que nosaltres, d’aquí avant, no haurem fals 

pastor». Lavors, ell féu portar brases enceses e portà-les en les sues mans per scusació 

de si fins al sepulcre de sant6 Martí e romàs sens ésser cremat, dient: «Axí com yo, per 

aquest foch, no só cremat, axí és lo meu cors net de tot tocament de dona».  

Enaprés, lo poble no stigué per açò que no fessen de grans injúries a sanct7 Breç 25 

e·l lançaren del bisbat e, axí, fonch8 complit ço que havia dit sanct Martí. E, lavors, 

sanct Breç se n’anà plorant al papa e aquí ell stigué VII anys e féu penitència d’açò que 

havia fet a sanct Martí. Lo poble féu bisbe en9 Justinià e·l10 trameteren a Roma [CCXCc] 

per defendre lo bisbat contra sanct Breç. E, com fonch en la ciutat de Vercell,b ell se 

morí, per què feren bisbe Armeni en loch de aquell. E, en lo VII any, sanct Breç se’n 30 

tornà ab la autoritat del papa e, a VII milles luny de la ciutat, ell albergà e aquella nit 

Armeni morí. E sanct Breç ho sabé per revelació de Déu e dix-ho a la sua companyia, 

que·s levassen e que anassen ab ell soterrar lo bisbe de Tors.c E, com sanct11 Breç 

entrava per la un portal, per l’altre ne trahien Armeni, lo qual portaven a soterrar. E 

                                                 
a Data de celebració: 13 de novembre. Sant Breç substituí a sant Martí com a bisbe de Tours en el 397. Es 

representa com a bisbe jove amb una barba curta. 
b Vercelli, població del Piemont, Itàlia. 
c Tours, població de Turena, França. 

B 
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sanct12 Breç rebé lo seu bisbat e aquí ell visqué VII anys bonament e, en lo VIII any, ell se 35 

n’anà a Déu. 

                                                 
1 sant: sanct I2 

2 sant: sanct I2 
3 sant: sanct I2 
4 fortment: forrment I1 

5 sanct: sant I2 
6 sant: sanct I2 
7 sanct: sant I2 
8 fonch: fonc I2 
9 en: om. I2 
10 e·l: e y I1 

11 sanct: sant I2 
12 sanct: sant I2 
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[CLXV] LA VIDA DE SANCTA1 ELIZABETHa 

lizabeth fonch filla del rey de Ongria e noble de linatge, mas més noble fonch per 

fe. E fonch celebrada la sua festa en lo temps de sanct Gregori papa IXb en 

presència dels cardenals e dels patriarques e d’altres molts prelats religiosos e seculars. 

Aquest papa, primerament, scriví lo nom de sancta Elizabeth en lo libre [CCXCd] dels 5 

sancts e manà que la sua festa fos colta e celebrada per tots faels crestians per la sua 

singular sanctedat. La qual lo dit papa provà sots aquesta forma, ço és: que ell2 envià 

un bisbe de Ongria ab dos abats de Crosa a provar3 la vida de sancta4 Elizabeth, la qual 

era tal com se lig en aquesta legenda. Axí que anaren en aquells lochs on havia stat e 

viscut sancta5 Elizabeth e, per manament del papa, ajustaren consell en aquella terra de 10 

bisbes e de archibisbes,6 en presència dels quals menaren per obediència e ab 

sagrament algunes persones dignes de fe, les quals havien coneguda la vida e la 

conversació de sancta7 Elizabeth, e digueren que açò que·s compta en aquesta present 

legenda era axí cert. Les quals persones respongueren en presència de tot lo consell, 

tocant los sancts Evangelis, que era axí cert. E açò confermaren majorment quatre 15 

vèrgens religioses e secretàries de sancta Elizabeth, les quals foren ses serventes e la 

serviren en tota sa vida. E aquestes, constretes per sagrament e per obediència, en 

presència del dit consell, affermaren e digueren totes coses ésser veres. E, rebuts los 

testimonis, ab tots los sagells sagellats d’aquells qui eren en lo dit consell, trameteren-lo 

al papa, lo qual, veent la veritat e la vida de sancta8 Elizabeth, de voluntat comuna dels 20 

cardenals, canonizà la festa de la dita sancta,9 segons la forma damunt dita. 

Diu sanct Agustí en un libre de la informació de la Sglésia que la vida e la 

legenda de cascun sanct10 deu ésser manifesta al món per IIII11 raons: la primera és que 

Déu ne sia loat e glorificat alt en lo cel; la segona, que lo sanct12 ne sia en lo món honrat; 

la terça, que los peccats d’a[CCXCIa]çò que no podem acabar per nostres propris mèrits 25 

que u acaben13 la virtut e la sanctedat dels sancts; la quarta, per ço que al proïsme14 sia 

exemple de ben viure e de ben obrar. E, jatsia açò que sancta Elizabeth fos complida de 

totes virtuts, emperò la sua legenda no fa menció sinó de VII15 virtuts, les quals ella 

hagué complidament en la sua vida: la primera virtut és de oració e de devoció [I]; la 

segona, de humilitat e de obediència [II]; la terça, de piadosa caritat [III]; la quarta, de 30 

abstinència e de aspredat [IV]; la V, de continència e de castedat [V]; la VI, de pobresa e 

de voluntat [VI]; la VII, de paciència en tota adversitat [VII]. 

[I] Primerament, diu la sua vida que sancta Elizabeth fonch privilegiada en virtut 

de devota oració, car, encontinent que ella fonch en edat de IIII o de V16 anys, 

                                                 
a FS presenta un altre text diferent al de la segona versió de LA. Data de celebració: 19 de novembre. Santa 

Elisabet d’Hongria (1207-1231), filla d’Andreu II d’Hongria i germana de Violant, muller de Jaume I, fou 

landgravina de Turíngia. Després d’enviudar, fou apartada del tron pel seu cunyat, entrà en l’orde tercer 

franciscà i es dedicà a l’hospici de pobres que havia fundat a Marburg. Es representa amb vestidures 

nobles i amb corona o amb l’hàbit franciscà en acció de socórrer els pobres. 
b Gregori IX, papa del 1227 al 1241. 

E 
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contínuament e molt devota, era en la sglésia faent a Déu17 oració, levant les mans 35 

envers lo cel e ficant los genolls en terra, en senyal que ella havia ésser de singular 

oració. E, quant ella jugava ab les altres donzelles de la sua edat, ella prometia de dir a 

sancta Maria la18 avemaria si ella guanyava e, tot ço que guanyava, donava a les pobres 

e obligava-les que diguessen la19 avemaria. E, com ella entrava algunes vegades en 

dança, anava entorn una vegada e, aprés, ella se n’exia e dehia: «Basta que aquesta 40 

vegada haja’m passada, les altres vegades lexe’m a passar per amor de Jesuchrist». E,20 

en les festes, no volia portar guants ne mànegues obrades, e açò en senyal de dovoció, 

ne negun ornament corporal e de tota altra vanitat se guardava, axí com si en vot ho 

hagués promés.  

Encara se lig que, aprés que ella hagué marit, ella pregava les donzelles que la 45 

despertassen de nit com fos ab son marit perquè [CCXCIb] pogués fer oració a Déu. E, 

com s’era levada, fahie’s batre a les sues donzelles, e açò fahia21 en Quaresma 

contínuament e en altre temps de l’any e·n los divendres. Com lo compte, marit seu, se 

n’anava defora, ella stava de nit molt en oració agenollada,22 donant-se disciplines e 

vestint-se cilici e lançant de si vestidures delicades e23 precioses. On se lig que, una 50 

vegada, stant en oració, vengué en tan gran amor de Jesuchrist que ella lo véu davant si 

e dix-li aquestes paraules: «Senyor Jesuchrist, si tu vols ésser ab mi, yo vull ésser 

tostemps ab tu e no vull ésser partida de tu». Per què Jesuchrist li respòs: «E, si tu vols 

ésser ab mi, <e> yo vull star ab tu». E açò oí e entés una sua donzella.  

Encara se lig que tanta fonch e tan gran la fervor de la sua oració que, una altra 55 

vegada, stant en la sglésia oint la missa, véu una gran visió en la qual li foren 

demostrades coses secretes e maravelloses, les quals no volgué may a persona revelar. 

E, moltes d’altres vegades, li foren demostrades d’altres visions que no volgué dir per 

no haver vanaglòria, car, segons la sentència de l’apòstol: «La noblesa de les 

revelacions divines són a vegades a l’hom manera e raó de haver ergull e vanaglòria».  60 

Lig-se que sancta Elizabeth véu un jove molt bell, vestit molt noblament e tot 

carnal del món, e ella li dix: «Mesquí, per què no serveixs24 Jesucrist?». E ell dix-li: 

«Prech-vos, madona, que vós pregueu Déu que·m dó gràcia que yo·l puga servir». E 

sancta Elizabeth pregà Déu per aquell e, dementre que ella pregava Jesuchrist per 

aquell, él començà a cridar e a dir: «Madona, lexau-vos de la oració que tot só foch e tot 65 

me crem!». E ella per allò no·s lexà de pregar e, com més pregava, ell més cremava, per 

què ell altament dehia: «Madona, cessau de la [CCXCIc] oració que de tot defalesch!». 

Entant que les persones qui·l tenien no podien durar de cremor ne de pudor que exia 

del jove. E, quant sancta Elizabeth hagué acabat sa oració, la cremor se partí d’ell e, 

dins pocs dies, ell menyspreà la vida temporal e los delits carnals e entrà-sse’n en 70 

l’orde dels frares menors.  

Encara se troba scrit que tanta fonch la virtut de la sua devota oració que, com fos 

mal vestida per ço com havia venudes les sues25 vestidures per donar26 a menjar als 



 929 

pobres e al palau seu hagués vengut un compte cosí de son marit e ella hagués 

vergonya que l’anàs a rebre, per què féu oració a Jesuchrist devotament que li ajudàs 75 

en aquella necessitat. E Jesuchrist envià-li per l’àngel molt resplandent unes vestidures 

molt maravelloses, semblants de les quals en la terra no eren trobades.  

Lig-se que una pobra dona stava prop lo palau de sancta Elizabeth, la qual era 

partera e no havia ab què se ajudàs. E sancta Elizabeth, sabent açò, envià-li aquelles 

coses que havia mester e féu batejar l’infant e donà-li vianda per IIII27 sepmanes. E, una 80 

nit, la dona li vengué a demanar licència, que se’n volia anar, e sancta Elizabeth donà-li 

licència que se n’anàs e donà-li lo seu mantell e les sues sabates e XII diners. E, com ho 

hagué rebut, ella se n’anà ab son marit e lexà l’infant en casa e, d’açò, fonch molt irada 

sancta Elizabeth e féu-la cercar e no la pogué trobar, per què féu oració a Jesuchrist que 

li mostràs on era. Aprés poca hora, lo marit de aquella vengué e demanà-li humilment 85 

perdó, dient que sa muller era en tal loch e que, en tal hora avant, no eren poguts partir 

de aquell loch. E sancta Elizabeth conegué que en aquella hora havia feta la oració.  

Esdevench-se que ella, en sa oració, demanà a Jesuchrist IIII coses: la primera, que 

[CCXCId] li levàs tots desigs de les coses terrenals e que les menyspreàs; la segona, que 

Déu li donàs gràcia que no pogués amar masse28 sos fills; la terça, que Déu li donàs 90 

virtut de paciència per ço que pogués sofferir totes les injúries e totes les tribulacions 

d’aquest món pacientment; la quarta, de perseverar e definir en lo seu servey. E, 

complida la oració, ella dix a les sues donzelles: «Sapiau que lo meu Senyor Jesuchrist 

ha oïda la mia oració, per què vosaltres deveu saber que les mundanals possessions, les 

quals en temps passat a mi eren en plaer, són ara a mi com a fanch e·n gran menyspreu. 95 

E mos infants, que yo tant amava, són ara a mi quasi menyspreu, axí que no·ls am més 

que los altres qui són de mon proïsme. E, com major cosa és, trop major plaer en 

tribulacions e en les injúries que·m fan. Finalment, yo no am sinó tan solament 

Jesuchrist». Per què ella, en tot quant demanava a Jesuchrist, fonch oïda.  

[II] E fonch ella privilegiada de molt profunda humilitat, car tant la sua humilitat 100 

plahia més a Jesuchrist com era de més noble loch, com ella fos filla del rey de Ongria e 

muller de un compte, lo29 més noble de Ongria. E era tanta la sua humilitat que defora 

no·s demostrava, sinó axí com si fos de un simple loch.  

Primerament, se lig que, com ella fos en gran glòria mundanal, vivint ab son 

marit, que totes vegades que ella anava a la sglésia sehia entre les dones més pobres. E, 105 

totahora que l’Evangeli se dehia e la hòstia se consegrava, se levava del cap la corona e 

los guants e los anells de les mans e lo mantell e tots los ornaments de son cors. Encara, 

en senyal de molt gran humilitat, aprés del seu part, com anava a la sglésia, no anava 

vestida honradament ne volia que la [CCXCIIa] seguissen les dones, mas, simplament e 

descalça e vestida de draps de lana, ella se n’anava a la sglésia. E portava-se’n son fill al 110 

braç e offeria’l davant l’altar ab una candela e un anyell, e açò fahia a exemple de la 

Verge gloriosa sancta Maria. E, com se’n tornava al palau, donava les vestidures que 
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havia portades a una dona pobra per amor de Jesuchrist. Encara, en senyal de gran 

humilitat, filava lana ab les sues mans ab les serventes e fahia draps, de què vestia 

pobres de Jesuchrist, axí com frares menors e d’altres.  115 

E, moltes vegades, lavava ab les sues mans los cossos dels morts pobres. Encara, 

en senyal de gran humilitat, en lo temps que era ab son marit, anà secretament a un 

malalt qui era ferit de molt leja malaltia e lavà-li son cap e fahia’l seure en la sua falda e 

lavava-li del cors tota la legesa. E açò fahia com més secretament podia per ço que no 

fos vista e, de açò, la reprenien a vegades les donzelles e, en ram de scarn, rehien-se’n. 120 

Encara, en senyal de humilitat, stant ab son marit un Dijous de la Cena, fonch a visitar 

tots quants mesells pogué trobar en aquella terra e consolava’ls dient que haguessen 

paciència en lur malaltia, car allò los seria en gran mèrit. E, aprés, levave’s e 

agenollave’s davant ells e lavava’ls los peus e besava’ls allà on més leja malaltia tenien. 

Encara, en senyal de humilitat, als pobres que tenia en l’espital que ella havia fet fer 125 

banyava’ls e fahia’ls lo lit e lavava’ls les vestidures e los draps en què jahien. Encara, se 

lig que la dita sancta Elizabeth, en senyal de molt gran humilitat, portà en una nit VII 

vegades un infant petit a la letrina30 e no tenia sinó un ull tocat de molt leja malaltia e 

lava[CCXCIIb]va-li los draps sutzes.  

Encara, en senyal de molt gran humilitat, no volia que les serventes li diguessen 130 

madona, sinó tu, e fahia’ls seure a la taula al seu costat e, encara, menjar en la sua 

scudella. E, moltes vegades, lavava les scudelles e les olles e, ab causa, trametia les 

serventes fora de la cuyna per ço que ella les pogués lavar. E, moltes vegades, 

apparellava a menjar als pobres e per tota sa companya, jatsia que ella sabés fer poch 

d’aquell art de cuynar e moltes vegades se cremava les vestidures, de tan gran amor ho 135 

fahia.  

Encara, en senyal de molt gran humilitat, aportà una dona molt fortment mesella 

e ronyosa a son palau, a la qual torcava e levava-li les ungles dels peus e de les mans e 

torcava-li la lebrosia que tenia en la cara ab les sues pròpries mans. A la qual dona 

Jesuchrist donà sanitat en breu temps per mèrits de la sancta dona Elizabeth.  140 

Encara, en senyal de humilitat, sancta31 Elizabeth fahia una pobra vella 

volenterosament almoyna. Esdevench-se que ella anava una vegada a la sglésia e 

encontrà’s en un loch stret on havia fanch ab aquella vella, la qual hagué tan poca 

conexença que no féu loch a la sancta dona, abans la empatxà e la féu caure en lo fanch 

e s’ensutzà totes les vestidures. E ella levà’s e, ab gran goig, pres-ho en paciència e no 145 

volgué reprende la vella d’açò que fet li havia. 

Encara, en senyal de humilitat, ab consentiment de son marit, promés obediència 

a un religiós qui havia nom maestre Corral,a lo qual li manà que ella no menjàs de 

neguna cosa de què hagués sospita que no fos de bon just. La qual obediència ella 

tengué tan forment32 que, moltes vegades, quant sehia a la taula ab son marit, havia 150 

                                                 
a Es refereix a l’inquisidor Conrad de Marburg (1195.1233), encarregat pel papa de combatre els albigesos. 
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sospita que ço que havien a menjar fos de mal just e fahia’s partidora e no menjava res. 

[CCXCIIc] Tant complida fonch sa obediència que a les persones que eren stades 

serventes sues no gosava donar sens licència. Lig-se que maestre Corral li trameté 

missatge e ella no y pogué anar per raó de una sua cunyada comptessa, la qual l’avia 

venguda a veure, de la qual cosa lo maestre fonch molt scandalizat. E, com ella ho sabé, 155 

en l’endemà anà-sse’n a ell e, molt humilment, lançà’s als seus peus e demanà-li perdó. 

E lo dit maestre Corral girà la sua culpa a les serventes e féu-les despullar en camisa e 

baté-les fortment. 

[III] Ací farem menció de la gran pietat e caritat, la qual hagué sancta Elizabeth 

als pobres de Jesuchrist. E tan acabada e tan complida fonch que, no tan solament les 160 

sues coses temporals, mas la sua pròpria persona metia en servey dels pobres de 

Jesuchrist. Per què, en vida de son marit, en lo castell on stava, féu fer dues cases grans, 

en la una metia los pobres malalts millors e, en l’altra, los pobres malalts menors, los 

quals, contínuament e personalment, visitava e confortava e a menjar los donava e·ls 

amonestava que haguessen paciència en la lur legesa. E les vestidures ella, 165 

pròpriament, torcava e lavava e, contínuament, a altres molts pobres, del que sobrava 

en la sua taula, ella servia. Fahia contínuament cercar les cases dels malalts pobres e 

ella, ab les donzelles, fahia’ls portar pa e vi e carn e farina e totes altres coses que ells 

haguessen mester, e açò donava francament e de gran goig als pobres de Jesuchrist.  

Encara, en la general fam que fonch en Ongria e son marit lo compte fos anat a la 170 

cort de Germània,33 ella féu aplegar tots los blats de sos lochs e donà’n als pobres de 

Jesuchrist, a cascú segons sa necessitat. E, tant quant el[CCXCIId]la dava obrant la gràcia 

de Jesuchrist, aytant li bastava cascun dia. E, no tan solament als pobres vius la sua 

caritat s’estenia, mas encara als morts donava les mortalles e les candeles e, 

personalment, stava e vel·lava sobre lurs sepultures, pregant Déu per ells.  175 

Una vegada, s’esdevench, com sancta Elizabeth hagués donat a gran multitut de 

pobres almoyna de la sua taula e, en la fi de lur menjar, los partís ella mateixa un poch 

de vi que havia en un barril, aprés que tots hagueren begut, obrant la virtut de 

Jesuchrist, aytant de vi trobaren en lo barril com n’i havia d’abans. E, com tots aquells 

pobres haguessen menjat e begut, ella féu donar a tots aquells qui eren sans camises e 180 

panyos e sabates una34 falç, que anassen a segar. E manà’ls que visquessen de lur 

treball, dient que gran vergonya era als hòmens sans pendre almoyna del pobre de 

Jesuchrist, ço és, de aquell qui no u pot affanyar.  

E, com alre no havia que·ls donàs, ella los dava les sues vestidures de seda e 

dehia’ls que no les vestissen, mas que les venessen per lurs necessitats. Lig-se que ella 185 

havia donat a una dona molt pobra un seu mantell de seda molt bo e la dita dona, de 

gran goig que hagué, caygué com a35 morta en terra. E, quant sancta36 Elizabeth ho véu, 

hagué’n gran dolor, dient que ella37 era occasió de la mort de aquella dona, emperò no 

morí. Encara, no tan solament sancta Elizabeth los seus béns temporals donava38 als 
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pobres de Jesuchrist, mas encara los deutes dels pobres malalts pagava. Encara, 190 

contínuament, per cascun any, lo Dijous de la sancta39 Cena ella fahia40 aplegar en lo 

palau molts pobres e donave’ls41 a menjar e a beure e a vestir e, humilment, besava’ls 

los peus.  

Totes aquestes coses fahia sancta42 Elizabeth vivint ab son marit, mas, aprés que 

ell fonch mort, donà gran [CCXCIIIa] quantitat d’argent qui era de son dot als pobres de 195 

Jesuchrist en diversos temps, mas, en un sol dia, ne donà V C marchs a gran multitut de 

pobres que féu ajustar. E, com hagué donat tot son dot, féu vendre tota la vexella d’or e 

d’argent e molts draps de seda molt richs que havia aportats de casa de son pare, del43 

rey d’Ongria, ab moltes nobles joyes, e féu de tot diners, de què féu un spital molt gran 

per ço que ella hi pogués rebre los pobres de Jesuchrist, en lo qual spital, molts anys, 200 

ella contínuament serví als pobres. Encara, se lig que, lo jorn44 que partí los V C marchs, 

que alguns malalts pobres romangueren aquí e féu-los donar a cascú tres diners 

d’argent e a menjar e a beure. Moltes d’altres coses hagué aquesta sancta45 dona 

Elizabeth que serien largues de dir.  

[IV] Ella hagué abstinència en la sua ànima dels peccats mortals e mostrà-u en 205 

aquesta manera: que hagué abstinència de peccat de supèrbia e volia que les serventes 

no li diguessen madona, mas Elizabeth, e plahia-li a ella més servir que no ésser 

servida per exemple de Jesuchrist. Encara, hagué abstinència contra ira e enveja e, axí 

mateix, dels altres peccats.  

[V] En aquest loch, fa menció la sua vida de la gran continència e de la gran 210 

castedat que hagué molt acabadament. Trobam que ella era en sa infantesa de singular 

devoció e portà en son cor singular amor sobre tots los sancts a sanct46 Johan 

Evangelista per ço que ell, ab Jesucrist, li fos guarda de la sua castedat, per la 

reverència del qual, tota cosa que demanava en son nom, li era donada e, tota offensa 

que li fos feta, perdonava.  215 

Encara, en senyal de gran castedat, és cert que contra la sua voluntat li donaren 

marit com ella tingués en cor de viure en vir[CCXCIIIb]ginitat. E havia en costuma de 

levar-se del costat del marit d’on ella li havia axí gran amor com may dona pogués 

portar a son marit degudament. E, com les serventes li demanassen per què·s levava de 

prop son marit, <e>47 aquesta dehia que, si fer-ho podia, que, tostemps, staria en 220 

contemplació, emperò aquesta força fahia48 ella a la sua carn e al més que podia se 

lunyava del marit, jatsia açò que ella se ornava de nobles vestiments com sabia que son 

marit venia, e açò fahia49 per occasió de son50 marit que no peccàs ab altra dona e que 

no ves en ella alguna51 cosa que li desplagués.  

Encara, en senyal de castedat, aprés que son marit fos mort e ella fos jova52 e richa 225 

e un seu oncle, bisbe de una gran ciutat, volgués en totes maneres que ella prengués 

marit, <e>53 ella respòs que en neguna manera del món no u faria. E, com ell la’n forçàs, 

ella dix que ella se levaria lo nas per ço que negú no se’n agradàs. Emperò, ella donà 
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entendre que en si havia virtut de castedat, la qual és a l’hom meritòria, ço és, en 

vellesa e en jovent.54 Però més plasent55 és a Déu de aquells qui són jóvens que no de 230 

aquells qui56 són vells, car vida de l’home qui viu en son jovent castament és vida de 

àngel, per què sancta57 Elizabeth fonch en jovent e en vellesa casta, per ço fonch molt 

meritòria e molt plasent58 a Jesuchrist. 

[VI] Sancta Elizabeth hagué gran virtut en si de amar pobresa, per què, aprés la 

mort del marit, ella fonch lançada fora dels béns de son marit per un seu cunyat e del 235 

castell on stava a gran tort. E aquell vedà que negú no la rebés en tota la vila, per què 

ella se n’anà en casa de un taverner e aquí ella sofferí gran pobresa, axí que los fills 

hagué a trametre en diverses parts per nodrir. E, com hagué stat en una casa on la meté 

lo taverner, en què staven [CCXCIIIc] porchs, partí’s de aquí e anà-sse’n a casa de un 

hom qui li volia mal, lo qual li féu molts enuigs e molts pesars e fahia59 gràcies a Déu, 240 

qui l’avia guardada de fret e de pluja. Aprés, tornà-sse’n a casa del taverner e aquí 

ella60 sofferí gran pobresa. E, aprés, anà-sse’n a una alqueria per ço que no fos 

coneguda per negun hom e, dejús un porxe, ella féu una cabana de rames e aquí ella 

stava al sol e al vent e a altres tempestes, e açò sofferia alegrament per Jesuchrist, faent 

gràcies a ell. Tanta fonch la sua pobresa que moltes vegades havia goig com havia pa e 245 

aygua e alguna cuyna de legums sens oli. E, jatsia açò que tota virtut de pobresa sia 

meritòria en tota persona, emperò més meritòria és en persona noble que ha 

desemparades totes les riqueses per amor de Jesuchrist. E, com sancta61 Elizabeth fos 

noble e filla de honrat rey e havia donat tot ço que havia a pobres per amor de 

Jesuchrist, per què la sua pobresa era molt més meritòria e més plasent62 a Jesucrist que 250 

de molts altres. E, que la sua pobresa fos de voluntat, IIII63 raons nos ho demostren. La 

primera, que, quant ella era ab sa honor ab son marit,64 desijava ésser pobra e, de açò, 

pregava moltes vegades Jesuchrist. E, algunes vegades, se vestia davant les sues 

donzelles alguna vestidura vil e dehia’ls: «Axí iré yo com seré feta pobra per Jesucrist». 

E, de voluntat, desemparava molts béns temporals. La segona raó és, per què ella 255 

sofferia pobresa volenterosament, per ço com son pare lo rey sabé la sua pobresa e 

envià-li cavallers que le y65 portassen a ell honradament en lo seu regne e ella no y 

volgué tornar, car més amava viure pobrament per Jesuchrist que no ésser basta ne 

abundant de les coses temporals. La terça raó fonch, per què amà pobretat, que ella, 

vivint basta ab son ma[CCXCIIId]rit, féu obediència e jurà aquella de tenir en les mans 260 

de maestre66 Corral, qui era hom religiós e pobre, e no la volgué fer en poder de negun 

bisbe ne d’altre prelat qui fos abundant dels béns temporals. E pres lo seu mantell, qui 

era de dos draps, e les mànegues de la sua gonella apedaçades e esquexades.  

[VII] En aquesta darrera partida, fonch sancta67 Elizabeth privilegiada de gran 

paciència, car, en lo temps que ella fonch68 despullada de tot son dot e de tots los béns 265 

del marit e fonch69 despullada de sos fills, lavors fonch ella vituperada e scarnida e 

desonrada de moltes persones, car les unes la cridaven orada e les altres despensera 

per ço com havia dat lo seu per amor de Déu, e ella, armada de gran paciència, mala 
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resposta ne mala cara no·ls fahia.70 E que en ella fos complidament aquesta virtut de 

paciència mostra’s en açò que moltes vegades fonch ferida per maestre71 Corral 270 

greument e ella tot72 ho sofferia pacientment per Jesucrist. Specialment, la ferí un dia 

tan fortment que tres sepmanes li paregueren los senyals de les vergues en los costats, 

car aquell, volent provar la sua paciència, li manava e li fahia73 coses contràries. E, 

algunes vegades, li manà que apartàs de si algunes persones que ella molt amava per 

ço que la sua amor fos en Déu e no en neguna altra persona. 275 

Per què es manifesta cosa que sancta74 Elizabeth hagué en si les VII75 dites virtuts, 

on podem dir verament que ella fonch scala de oració e scola de humilitat e casa de 

castedat e forma de abstinència, regla de pobresa e76 exemple de caritat e spill de 

paciència. Jesucrist, qui tan carament nos ha comprats, nos dó per la sua gràcia que 

pugam resemblar en obres en aquesta sancta77 dona. Amén. 280 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 ell: om. I2 
3 provar: probar I2 
4 sancta: santa I2 
5 sancta: santa I2 
6 archibisbes: archebisbes I2 
7 sancta: santa I2 
8 sancta: santa I2 
9 sancta: santa I2 
10 sanct: sant I2 
11 IIII: quatre I2 
12 sanct: sant I2 
13 acaben: acabem I1 acabem ab I2 

14 al proïsme: als proïsmes I2 
15 VII: set I2 
16 de IIII o de V: de quatre o de cinq I2 
17 Déu: nostre senyor deu I2 
18 la: lo I2 
19 la: lo I2 
20 E: om. I2 
21 fahia: fehia I2 

22 agenollada: om. I2 
23 delicades e: om. I2 
24 serveixs: serveixes I2 
25 les sues: ses I2 
26 donar: dar I2 
27 IIII: quatre I2 
28 masse: massa I2 
29 lo: los I1 

30 letrina: latrina I2 
31 sancta: santa I2 
32 forment: fortment I2 
33 Germània: germona I1 
34 una: e I1 
35 com a: mig I2 
36 sancta: santa I2 
37 ella: om. I2 
38 sancta Elizabeth los seus béns temporals donava: donaua los seus bens temporals I2 
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39 sancta: om. I2 
40 ella fahia: fehia I2 
41 donave’ls: donauals I2 
42 fahia sancta: fehia santa I2 
43 del: lo I2 
44 jorn: dia I2 
45 sancta: santa I2 
46 sancts a sanct: sants a sant I2 
47 <e>: om. I2 
48 fahia: fehia I2 
49 fahia: fehia I2 
50 de son: del I2 
51 alguna: om. I2 
52 jova: ioue I2 
53 <e>: om. I2 
54 jovent: iouentut I2 
55 Però més plasent: empero me plaent I2 
56 de aquells qui: dels I2 
57 sancta: santa I2 
58 plasent: plaent I2 
59 fahia: fehia I2 
60 ella: om. I2 
61 sancta: santa I2 
62 plasent: plaent I2 
63 IIII: quatre I2 
64 ab son marit: om. I2 
65 que le y: qui lay I2 
66 maestre: mestre I2 
67 sancta: santa I2 
68 fonch: fonc I2 
69 fonch: fonc I2 
70 fahia: fehia I2 
71 maestre: mestre I2 
72 tot: om. I2 
73 fahia: fehia I2 
74 sancta: santa I2 
75 VII: set I2 
76 e: om. I2 
77 sancta: santa e virtuosa I2 
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[CLXVI] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA CECÍLIA1a 

[CCXCIIIIa] Cecília vol tant dir com ‘liri de cel’ o ‘via de cechs’; o és dita Cecília quasi 

‘freturant de ceguedat’; o és dita de cel e de leos, que vol dir ‘poble’. Fonch ella  celestial 

liri per puritat de virginitat; e fonch2 via als cechs per informació de exemples e per 

contemplació del cel e per resplandor de saviesa; e fonch ella3 cel de poble 5 

spiritualment, car en ella guardà lo poble axí com hom guarda lo cel veent en ell 

claredat, axí com lo sol e les steles, ço és, per gran saviesa e per gran virtut que havia. 

LA VIDA DE SANCTA4 CECÍLIA 

ecília verge fonch de noble linatge de Roma e fonch nodrida en sa infantesa en la 

fe de Jesuchrist e no cessava dia e nit de oracions a dir e pregà5 Déu que li 10 

guardàs la sua virginitat. E, com ella fos sposada ab en6 Valerià, vengué lo jorn que 

devien fer les núpcies, per què ella se vestí un cilici a la carn e, desobre, ella se vestí de 

nobles vestidures ornades de or e de pedres precioses. E, com tots los al[CCXCIIIIb]tres 

cantassen la sua laor, ella entenia en pregar nostre Senyor dient: «Sia fet, Senyor, lo 

cors meu sens taca per tal que no sia confús».b Aprés, vench la nit, que fonch sola, que·s 15 

devia liurar a son marit, al qual ella7 dix: «O, mon car amat, amich meu!8 Un secret te 

diré si·m promets que m’o tengues9 celat». Per què lo y jurà en10 Valerià que u tendria 

secret. «Sàpies que yo he un àngel de Déu per amador, qui, ab gran amor, guarda lo 

meu cors. E, si ell sent que tu toques a mi, encontinent te ferrà e perdràs ta bella 

joventut. E, si l’àngel coneix que tu guarts a mi sencerament, ell amarà a tu axí com a 20 

mi e dar-t’a la sua gràcia». Lavors, l’espòs en11 Valerià, corregit per voluntat de Déu, 

<e>12 li dix: «Si vols que yo·t crega de açò, mostra’m l’àngel e, si yo conech que sia ver 

àngel, yo faré ço que tu vols». E la verge dix-li: «Si tu creus en Déu Jesuchrist e·t 

batejes, tu veuràs l’àngel. E ves-te’n fora la ciutat, luny tres milles, per lo camí qui ha 

nom Àpia e diràs als pobres que aquí trobaràs que·t mostren lo vell sanct13 Urbàc e 25 

digues-li que yo·t tramés a ell e que li vols dir algunes coses en secret. E, quant hauràs 

fet ço que ell te dirà, tu veuràs encontinent l’àngel».  

E l’espòs anà-sse’n a sant14 Urbà, lo qual trobà amagat entre los sepulcres dels 

màrtyrs, e dix-li ço per què era vengut. E, encontinent, sanct15 Urbà començà a loar Déu 

dient: «Senyor Déu Jesuchrist, qui es sembrador de cast consell, pren la sement dels 30 

fruyts que sembrist en sancta16 Cecília, car vet que ha convertit lo seu marit, cruel com 

a leó, e à’l amansat com anyell!». E, encontinent, un hom vell los apparegué vestit de 

                                                 
a FS abreuja molt la vida continguda en LA fins al punt d’eliminar passatges, diàlegs i confondre  
personatges (Mâximi i Almaci). Data de celebració: 22 de novembre (sant Valerià i sant Tiburci, 14 d’abril). 
No està demostrada l’existència de santa Cecília, martiritzada suposadament en el segle III. Es representa 
amb corona de flors i amb algun instrument. 
b Aquest passatge està al darrere de la consideració de santa Cecília com a patrona dels músics. 
c Vid. capítol LXXIV. 
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bells vestiments d’ome jove e tenia un libre scrit ab letres de or, en lo qual en17 Valerià, 

spantat, legí: «Un Senyor, un Déu, una fe, un baptisme, un Déu pare de totes coses». 

[CCXCIIIIc] E, com l’agué legit, lo vell li dix: «Creus que axí sia o duptes-hi?». E en18 35 

Valerià dix: «No és res més ver davall lo cel». E, encontinent, se féu batejar a sant Urbà 

e tornà-sse’n a son alberch. E trobà sancta19 Cecília que parlava ab l’àngel en la cambra, 

lo qual tenia dues corones de flors e de liris en les mans, e donà’n la una a sancta20 

Cecília e l’altra a Valerià dient: «Aquestes corones guardau ab cor net e pur, car de 

paradís les vos he portades e no·s mudaran ne perdran lur odor ne les porà haver negú 40 

si no viu castament. E tu Valerià, per ço com has cregut bon consell, demana ço que 

vols e hauràs-ho». E en21 Valerià dix: «No vull neguna cosa en aquesta vida, sinó que lo 

meu germà fos convertit en la fe». E l’àngel li dix: «A Déu plàcia la tua demanda e 

abdosos vendreu a ell per via de martyri».  

E, aprés açò, en22 Tiburci, son frare, vengué a la cambra on era sancta23 Cecília e 45 

en24 Valerià e sentí gran odor e dix: «Molt me maravell com yo sent en aquest temps 

roses e liris, semblant m’és que yo sia mudat de tot mon enteniment». E en25 Valerià li 

dix: «Nosaltres tenim corones de roses e de liris que tu no pots veure26 e, si tu creus en 

Jesuchrist, tantost les veuràs».27 E ell li28 respòs: «Quines noves destemprades29 me vas 

dient? Dius-me veritat o somies?». E en30 Valerià li dix: «Fins ací havem stat en somnis, 50 

mas ara som desperts e havem coneguda veritat. E sàpies que l’àngel m’à dit que tu 

vendràs ab nosaltres a la nostra ley». Aprés, sancta31 Cecília començà-li ensenyar que 

les ýdoles eren dimonis e fetes de fust32 e de metall e que no eren déus ne obres33 de 

Déu e pregà’l que hagués son cor en Jhesuchrist e que, tantost, veuria los àngels. 

[CCXCIIIId] Per què ell fonch il·luminat de l’Spirit Sanct e demanà baptisme e son germà 55 

dix-li que li convenia anar a un sanct34 hom vell qui·l batejaria, per què abdosos se 

meteren en camí per anar a sanct35 Urbà. E, quant en36 Tiburci oí nomenar Urbà, ell li 

dix:37 «Frare meu, tu·m vols menar al vell qui stà amagat e, si era vist, seria cremat e 

nosaltres ab ell turmentats». E en38 Valerià li dix: «Dementre que nosaltres39 tenim la 

divinitat, que és amagada en lo cel, no devem tembre a lexar aquesta vida per haver 60 

aquella millor que perdre no·s pot. E aquesta nos ha mostrada lo Fill de Déu e aquesta 

deus tenir e40 haver en ton cor si vols ésser salvat». Lavors, en41 Tiburci, confús, vengut 

a sanct Urbà, ell pres baptisme e, com fonch batejat, ell véu moltes vegades los àngels e, 

tot ço que demanava, obtenia. 

Enaprés, en Valerià e en Tiburci42 feren molt de bé e soterraren molts cossos de 65 

chrestians que martyrizava Almaci pretor, per què los dix com gosaven soterrar aquells 

qui per ell eren condemnats. E en43 Tiburci li respòs: «Molt volria ésser yo servent de 

aquells, los quals tu appelles ésser condemnats, qui han menyspreat aquest món per 

aquell qui és esdevenidor». E lo pretor li dix: «No·m par que parles ab seny e ton 

germà és foll, qui·t segueix en ta follia, per què·m digau per qual raó haveu 70 

desemparats los goigs de aquest món e desijau tristor, car molt vos veig errar». E en44 

Valerià li respòs dient: «Yo he vist que los qui no fahien45 faena de hyvern scarnien 
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aquells qui obraven ab fret, mas, com venia en l’estiu, que rebien los fruyts de lurs 

treballs. Aquells qui eren tenguts per folls en hyvern se alegraven en [CCXCVa] l’estiu e 

aquells scarnidors qui no havien treballat en hyvern ploraven. E, axí, nosaltres 75 

sostenim ara treballs e dolor e, en lo temps esdevenidor, haurem glòria perdurable per 

nostre loguer, mas tu e tots aquells qui en les ýdoles creeu haveu ara goig en aquesta 

present46 vida e, en la fi, haureu damnació».47 E lo pretor dix: «E yo, qui só senyor e 

príncep48 del poble, hauré damnació e vosaltres, qui sou vils e pobres persones, haureu 

salvació?». E respòs en49 Valerià: «Tu e los altres prínceps, tots, sou50 damnats, car 80 

adorau dimonis qui us porten a infernals penes, on stareu perdurablement». Lavors, lo 

pretor los manà sacrificar als déus e los sancts51 digueren: «Nosaltres sacrificam tots 

jorns al Déu verdader, ço és, Jesuchrist». E lo pretor los demanà com havien nom e ells 

digueren: «No és digne que sàpies lo nostre nom ne que nosaltres lo degam a tu 

manifestar, car nom de ver chrestià no és a tu a nomenar». Lavors, lo pretor52 los féu 85 

metre en un carçre scur53 e, com foren54 dins lo carçre, fonch55 axí bell com si fos un pla 

e stigueren en molt gran glòria e foren ab ells los àngels.56 E lo pretor,a com57 véu aquest 

miracle,58 dix als sancts59 que volia ésser chrestià e los sancts60 digueren-li: «Ves-te’n a 

Urbà e ell donar-t’à baptisme e, aprés, seràs verdader companyó nostre». Per què sanct 

Urbà lo batejà ab tota la sua companyia.  90 

Lavors, sancta61 Cecília, sabent que lo seu marit62 e lo seu cunyat eren presos e 

apparellats de rebre martyri,63 hagué molt gran goig e vengué-sse’n en una plaça64 e 

començà aquí a cridar dient: «O, cavallers de Déu, lançau de vosaltres tenebres e 

vestiu-vos armes de lum!». Enaprés,65 los sancts66 foren portats IIII67 miles luny de la 

ciutat, a la ýdola d’en68 Jovis, e, com no volguessen sacrificar, [CCXCVb] ells foren 95 

degollats. E, lavors, Almaci, per son sagrament, dix que havia vist los àngels en la hora 

de la passió dels sants e que lurs ànimes exien d’ells axí com a vèrgens de cambra e que 

se’n pujaven alt al cel. E, quant l’emperador Maximí oí dir que lo seu pretor Almaci era 

tornat chrestià,b ell lo féu venir davant si e féu-lo tant batre ab correges emplomades 

fins que l’espirit ne exí. E sancta69 Cecília soterrà lo seu cors e, aprés, sanct Valerià e 100 

sanct Tiburci.70 

Lavors, un jutge prengué totes ses riqueses e féu star davant si sancta71 Cecília e 

manà-li sacrificar a les ýdoles o que rebés sentència de mort. E, lavors, ella començà a 

prehicar a aquells qui la portaven al martyri, entant que·ls convertí tots. E, com lo jutge 

ho sabé, dix a la verge per què no fahia72 al seu voler, ço és, que adoràs als déus, e 105 

viuria ab honor. E dix-li sancta73 Cecília: «Folla és la tua demanda, car a mi cuydes fer 

atorgar ço que per lo teu poder acabar no pories». E lo jutge li dix: «D’on has haguda tu 

aqueixa audàcia de respondre?». Dix la verge: «Yo la he de consciència bona e de fe no 

ficta». «E no saps tu –dix lo jutge– que yo·t puch fer viure e·t puch donar mort o 

                                                 
a No es tracta d’Almaqui, sinó de Màxim, al qual se li emcomana la custòdia dels sants. 
b LA no es refereix a cap emperador Maximí, sinó a Màxim, l’escarceller; i, a més, és al revés: es converteix 
Màxim i és Almaqui qui el castiga. 
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turments?». «Bé conech –dix la verge– que lo teu poder és quasi com a ventre ple de 110 

vent e dich-te gran veritat, car tu no pots levar als vivents vida ne la pots donar als 

morts, mas bé atorch que tu es ministre de mort e no de vida». E lo jutge li dix: «Man-te 

que sacrifichs als déus, si no, adés morràs». E la sancta verge li dix: «Fes de mi ço que·t 

vulles que ja no sacrificaré a vanitats ne a matalls».74 Lavors, lo jutge la féu star dins un 

bany de aygua bullent, en lo qual stigué axí com si fos en un riu temprat. Aprés, lo 115 

jutge75 manà que fos scapsada, axí que dins [CCXCVc] tres dies no la pogueren scapsar 

fins que hagué donat tot quant havia a pobres. E comanà tots aquells que havia 

convertits a sanct76 Urbà dient: «Tres dies he demanats per ço que·t comanàs aquests e 

que d’aquesta mia casa fasses77 sglésia». Aprés, ella tramés la sua ànima78 a Déu e 

sanct79 Urbà la soterrà entre los bisbes, axí com l’havia dit, e féu de la sua casa una 120 

sglésia, axí com lo’n havia pregat. 

                                                 
1 SANCTA CECÍLIA: santa cecilia verge e martyr I2 

2 fonch: fonc I2 
3 fonch ella: fonc I2 
4 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 
5 pregà: pregar I2 
6 en: om. I2 
7 ella: om. I2 
8 amich meu: om. I2 
9 tengues: tingues I2 
10 en: om. I2 
11 en: om. I2 
12 <e>: om. I2 
13 sanct: sant I2 
14 sant: sanct I2 

15 sanct: sant I2 
16 sancta: santa I2 
17 en: om. I2 
18 en: om. I2 
19 trobà sancta: troba hi santa I2 
20 sancta: santa I2 
21 en: om. I2 
22 en: om. I2 
23 sancta: santa I2 
24 en: om. I2 
25 en: om. I2 
26 que tu no pots veure: om. I2 
27 veuràs: poras veure I2 
28 li: om. I2 
29 destemprades: desemprades I2 
30 en: om. I2 
31 sancta: santa I2 
32 fust: fusts I2 
33 obres: obra I2 
34 sanct: sant I2 
35 sanct: sant I2 
36 en: om. I2 
37 dix: dix a son germa I2 
38 en: om. I2 
39 nosaltres: om. I2 
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40 tenir e: om. I2 
41 en: om. I2 
42 en Valerià e en Tiburci: valeria e tiburci I2 
43 en: om. I2 
44 en: om. I2 
45 fahien: fehien I2 
46 present: present mortal e transitoria I2 
47 damnació: eterna damnacio I2 
48 senyor e príncep: princep e senyor I2 
49 en: om. I2 
50 tots, sou: sou tots I2 
51 sancts: sants I2 
52 pretor: pretor molt indignat e fello I2 
53 carçre scur: scur carçre I2 
54 foren: los benauenturats martyrs foren I2 
55 fonch: fonc I2 
56 e foren ab ells los àngels: e consolacio per quant per los angels foren visitas e consolats I2 
57 lo pretor, com: com lo pretor I2 
58 miracle: miracle obrant en ell lespirit sant I2 
59 sancts: sants I2 
60 sancts: sants I2 
61 sancta: la gloriosa verge sancta I2 
62 que lo seu marit: quel seu spos I2 
63 martyri: martyri per jesu crist I2 
64 plaça: plaça de on la podien oir I2 
65 Enaprés: E enapres I2 
66 sancts: sants I2 
67 IIII: a quatre I2 
68 d’en: de I2 
69 sancta: santa I2 
70 sanct Valerià e sanct Tiburci: sant valeria e sant tiburci I2 
71 sancta: santa I2 
72 fahia: fehia I2 
73 sancta: santa I2 
74 matalls: metalls I2 
75 lo jutge: om. I2 
76 sanct: sant I2 
77 fasses: fesses I2 
78 ànima: santa anima I2 
79 sanct: sant I2 
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LA INTERPRETACIÓ DE SANCT1 CLIMENTa 

Climent és dit de cleos, que és ‘glòria’, e de mens, que és ‘pença’, quasi que ‘ell hagué 

gloriosa pença’, car ell hagué gloriosa pença, ço és, neta de tota legesa e ornada de tota 

virtut. O és dit de clemència per ço com ell fonch piadós e misericordiós. 

LA VIDA DE SANCT2 CLIMENT 5 

liment bisbe fonch de molt bon linatge de Roma e hagué nom son pare Faustinià 

e la sua mare, Macidiana; e hagué dos germans, la [CCXCVd] un havia nom 

Faustinus e l’altre Faustus. E, com la sua mare fos molt bella, lo germà de son marit ne 

fonch molt enamorat e, com ell la demanàs, ella no u volgué consentir e pensà’s que es 

partís de la terra algun temps, tant3 fins que ell se fos apartat de la sua follia. E dix a 10 

son marit que havia fet un somni aytal:4 «Senyor, yo viu que un hom me stava davant 

que·m dix que stigués fora de la ciutat ab mos fills e que no tornàs fins que él m’o 

digués e, si açò no fahia,5 que yo morria ab mos fills». E, com açò oí lo marit, ell fonch 

molt spantat, per què ell tramés sa muller ab sos fills ab molt companyia en la ciutat de 

Athenes per ço que aquí stigués e que fes ensenyar a sos fills. E retengué’s lo menor fill 15 

ab si, qui havia nom Climent, per solaz de si mateix. 

E, axí com la dona anava en una nau per la mar, una nit la nau passà gran 

tempestat e perí e ella sola restaurà6 en una rocha pensant que los fills fossen perits, per 

què ella, faent gran dol, anà-sse’n en una vileta. E una dona contreta acollí-la, la qual 

havia hagut marit e havia’l perdut en la mar, axí que la mare de sanct7 Climent stigué 20 

aquí pobrament e acaptava8 sa vida per si e per la hosta. E, passat un any, lo seu marit 

envià Athenes9 per saber noves de sa muller e de sos fills e aquells missatgers no 

tornaren a ell e trameté-n’i d’altres e digueren-li que no l’avien trobada, per què ell 

jaquí son fill en10 Climent en poder de tudors e anà cercar sa muller e sos fills.  

E, axí, sanct Climent stigué a11 Roma XX anys sens pare e sens mare e sens 25 

germans. E, dins aquell temps, ell hagué studiat molt en philosophia e desijava haver 

salut a la sua ànima. E, aprés,12 com sanct Barnabàs vengué a Roma e prehicà la fe de 

Jhesucrist,13 <e> los philòsophos14 [CCXCVIa] l’escarnien com a orat. E, entre los altres, 

sanct15 Climent li féu tal qüestió per scarn: «Digues-me, Barnabàs, per quina raó 

aquella poca bèstia que ha nom culexb ha VI peus e té ales e lo orifany, qui és gran 30 

bèstia, no té sinó quatre peus sens ales?». E sanct16 Barnabàs li dix: «O, foll! Yo·t poria 

respondre a la tua qüestió si la volies per cosa de veritat apendre, mas bestial cosa seria 

si yo a tu parlava de creatures de les quals tu no conexes17 lo lur creador e, per açò, és 

                                                 
a Data de celebració: 23 de novembre. Sant Climent I (segle I) fou un dels primers papes de Roma, encara 
que l’ordre de successió no queda massa clar (Eusebi de Cesarea situa el seu pontificat entre el 92 i el 101). 
Es representa com a papa amb l’àncora del seu martiri. 
b ‘Mosquit’ (FS deixa la paraula en llatí sense traduir potser perquè no l’entén). 

C 
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justa cosa que tu erres». E aquestes paraules stigueren molt en lo cor de sanct18 

Climent, tant que volgué ésser instruït en la fe de Jesuchrist per sanct19 Barnabàs. 35 

Aprés, ell se n’anà en Judea a sant20 Pere, lo qual lo instruí en la fe21 chrestiana e li 

ensenyà la immortalitat de la ànima. E, en aquell temps, en22 Simon Magus havia dos 

dexebles qui havien nom Aquila e Niceta e, com ells coneguessen la falsia de Simon, 

ells lo desempararen e anaren-se’n a sanct23 Pere e·s feren sos dexebles. E, com sanct24 

Pere demanàs a sanct25 Climent del seu linatge, ell li recomptà tot son fet e com la sua 40 

mare era morta ab dos de sos germans e que son pare era mort per tristor. E, quant 

hagué oït açò sant Pere, ell se’n plorà.  

Una vegada, sanct26 Pere vench ab sos dexebles en aquella illa27 on stava na28 

Macidiana, mare de sanct29 Climent, en lo qual loch havia dos colomers de vidre molt 

grans. E, com sanct30 Pere véu la dona, ell la increpà molt per ço com acaptava per les 45 

portes e no fahia31 obres de ses mans ab què visqués. E ella li respòs: «Sàpies, senyor, 

que yo amaria abans mort que la vida per molts de mals que a mi són venguts». E 

sanct32 Pere dix-li: «E no sabs que les ànimes de aquells qui·s maten són perdudes e les 

ànimes de aquells qui viuen són salvades». Per què ella li dix: «Déu volgués que a mi 

[CCXCVIb] fos cert que les ànimes visquessen aprés la mort del cors, car, si yo ho sabia, 50 

yo volria ésser morta, pus que hagués vist33 mos fills sola una hora». E, com sant Pere li 

demanàs la causa de la sua tristor e ella lo y comptàs tot per orde, sanct Pere li dix: «Un 

infant ha entre nosaltres, qui ha nom Climent, qui recompta ço que tu dius de sa mare e 

de son pare e de sos germans». Lavors,34 ella lo pregà que lo y mostràs e sanct35 Pere li 

dix: «Hix fora d’aquesta illa36 e, tantost, veuràs-lo». Per què ella entràs en una naveta en 55 

què era sanct37 Climent e, tantost, lo conegué, demanant-li de son ésser e de son pare, lo 

qual li dix com ell era anat a cercar-la e que no era tornat. E, lavors, ella, oint açò, 

sospirava fortment e aconsolave’s per lo gran goig del fill.  

Aprés, sanct Pere e sanct Climent,38 ab la sua mare, vengueren-se’n en un loch on 

era la muller de sanct39 Pere e aquí ella véu Aquila e Niceta, qui demanaren a Climent 60 

ella qui era, als quals sanct40 Climent respòs: «Aquesta és ma mare, qui sanct41 Pere m’à 

retuda». Aprés açò, sanct42 Pere los recomptà tot lo fet e, quant ells ho oïren dir, 

digueren: «O, Senyor Déu! Poria ésser açò ver o somiam?». E, lavors, dix sanct43 Pere: 

«Fills no somiam, ans són veres coses». E, lavors, ells, fragant-se44 la cara, la conegueren 

e digueren: «Nosaltres som en Faustinus e en Faustus,45 los quals te pensaves que 65 

fossen perits». Per què·s corregueren abraçar ab gran goig. E demanà’ls com eren 

scapats e ells digueren: «Sapiau, dona, que, com la nau fonch perida, nosaltres 

romanguerem46 sobre una post e, aprés, mariners nos levaren en una nau, ens mudaren 

nostres noms e·ns veneren a una vídua que havia nom Justina, qui·ns tingué com a fills 

e·ns féu mostrar les liberals arts. E aprenguem de philosophia [CCXCVIc] e stiguem ab 70 

en47 Simon Magus, qui fonch nodrit ab nosaltres, mas, com nosaltres coneguéssem la 

sua falsia, desempararem-lo e ferem-nos dexebles de sant Pere». 
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E, aprés, se n’anà sanct Pere ab sanct Climent48 e ab Aquila e ab Niceta en un loch 

solitari per ço que aquí fessen oració adorant, als quals parlà un home vell dient: 

«Mercè hajau de vosaltres, frares, per ço com, sots color de pietat, veig que errau, com 75 

no es Déu ne algun cultivament ne providència en lo món, mas és ventura, segons que 

trop en la disciplina de mathesis.a No vullau, donchs, errar, car, o pregueu o no, ja us és 

destinat que us ha esdevenir e, per vostre adorar, no y podeu scapar. Car a mi era 

predestinat que perdés ma bona muller e tres fills meus e, d’aquí avant, no·m cal Déu 

pregar, que, axí, volia Déu que fos». E sanct49 Climent, mirant a ell, tot s’escalfava e li 80 

era semblant que l’agués vist altra vegada. E, com, per manament de sanct Pere, sanct 

Climent50 e Aquila e Niceta haguessen disputat ab ell longament e li haguessen 

mostrada la providència e lo poder de Déu per manifestes raons e a ell, per reverència, 

sovint lo nomenassen pare, dix Aquila: «No és necessari que li digam pare com en los 

manaments hajam: “No appellaràs negú pare sobre la terra”».b E, aprés, mirant al vell, 85 

dix: «No u vulles pendre per injúria, pare, per què yo he51 inculpat mon frare qui52 

t’haja dit pare, car nosaltres havem tal manament que no appellem negú per aqueix 

nom». E, com Aquila hagués dit açò, tots se meteren a riure ensemps ab lo vell e ab 

sanct53 Pere. E, com aquell demanàs per què·s rehien, dix a ell sanct54 Climent: «Car tu 

inculpes los altres perquè dien pare al vell».55 E aquell negava dient: «Verament no·n sé 90 

si l’he appellat pare». Mas, com molt haguessen disputat de la providèn[CCXCVId]cia e 

del poder de Déu, dix lo vell: «Yo creuria certament providència ésser, mas, per pròpia 

consciència, só vedat que no consenta en aqueixa fe, car he coneguda la mia ventura de 

la muller e dels fills». E demostrà per moltes raons, segons discors56 de les planetes, que 

allò no podia ésser en altra manera. E recomptà lo somni que sa muller havia fet, per 95 

què li era esdevengut e per què son frare la amava e com ella se volgué metre en la mar 

ab los fills57 per anar Athenes e com perí per fortuna de la mar e que tot açò s’era seguit 

per ventura e no per providència. E, quant los fills hagueren molt disputat de la 

providència e del poder de Déu e conegueren que ell era lur pare, volien-li mostrar 

com ells eren son fills, mas sant Pere los ho vedà dient: «Reposau-vos fins que a mi 100 

plàcia». E sanct58 Pere dix-li: «Si huy yo·t mostrava la tua muller castíssima ab los tres 

fills, creuries que la ventura no és res». Al qual ell dix: «Axí com és impossible tu donar 

lo que promets, axí és impossible alguna cosa ésser feta sens ventura». E, lavors, sanct 

Pere li dix: «Vet que aquests són tos fills». Per què molt alegres se besaren e s’abraçaren 

e recomptaren com los era esdevengut. Enaprés, vengué sa muller plorant de gran 105 

goig, qui·l corregué besar. 

E, axí com staven ensemps, un missatge los vengué qui·ls dix que Apion e 

Ambion, que eren amichs d’en59 Faustinià, albergaven ab en60 Simon Magus e en61 

Faustinià, molt alegre, los anà a veure. Aprés, los digueren que un ministre de 

l’emperador era vengut en Antiochia per tal que cercàs tots los encantadors e que·ls 110 

                                                 
a Mathesis és el terme llatí que es feia servir des de l’antiguitat tardana per a referir-se a l’astrologia. 
b Vid. Mt 23, 9. 
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punís a mort. En62 Simon Magus era aquí e, com ho sabé, mudà’s de figura per son 

encantament per ço que fes matar lo pare de sanct63 Climent, qui semblava en64 Simon 

Magus, lo qual se partí de aquelles encontrades. E, com sant Pere [CCXCVIIa] véu lo 

pare de sanct65 Climent, que66 semblava en67 Simon Magus, e que los fills li fugien, ell 

dix-los: «E, per què fugiu vostre pare?». E ells digueren: «Per ço com ell sembla en68 115 

Simon Magus». Car en69 Simon Magus havia fet un ungüent e untà-li’n la cara e la sua 

cara, per art de encantament, havia empremtada en ell. E ell, plorant, dehia: «Mesquí 

de mi! E, què m’és esdevengut que solament un dia no·m puch alegrar ab ma muller e 

fills?». E la sua muller, ab los cabells stesos,70 ab los fills ploraven molt fortment.  

Aprés, tant com lo dit Simon stigué en Antiochia, diffamà molt sant Pere, dient 120 

que era metziner e homeyer, per què lo poble fonch71 comogut contra sanct72 Pere que, 

si l’aguessen trobat, l’agueren mort. Per què sanct73 Pere dix al pare de sant Climent, 

qui havia nom Faustinià:74 «Ves75 en Antiochia e, per ço com sembles en76 Simon 

Magus, scusa’m77 al poble e digues que no és ver ço que ha dit de mi en78 Simon. Aprés 

açò, yo iré allà e faré que tindràs tal cara com solies». Per què en79 Faustinià se n’anà 125 

allà e féu ajustar tot lo poble e dix: «Yo só Simon Magus e, tot quant vos he dit de Pere, 

no és veritat, abans sapiau que és vengut per la salut del món, per què no cregau de80 

res que us haja dit contra ell, mas que·l cregau de tot ço que us dirà per tal que no 

periau».81 Aprés açò, sanct82 Pere vench a ell e tornà-li la cara en son ésser e lo poble 

rebé sanct83 Pere benignament e·l posaren84 en la cadira. E, com açò oí dir en85 Simon 130 

Magus, vench-se’n al poble e dix-los: «Molt me maravell com axí sou enganats per en 

Pere enganador e vosaltres, qui·l creeu, <e> l’haveu posat en cadira». E lo poble vengué 

contra ell e·l desonraren tant86 fortment per ço com los semblava que fos foll en ses 

paraules e, axí, ab gran vituperi, ells lo lançaren de la ciutat.87 

Aprés açò, sanct Pere se n’anà a Roma e jaquí en son loch sanct Climent e, com 135 

[CCXCVIIb] sanct88 Pere fonch mort, ell fonch89 elegit en sobiran bisbe, mas ell no volgué 

rebre la electió fins que n’i hagué haguts dos aprés sanct90 Pere. Aprés, fonch elegit 

bisbe de Roma e vivia tan sanctament91 que tot lo poble dels chrestians e dels jueus e 

gentils l’avien en gran reverència. E havia scrits tots los pobres de les regions e tots 

aquells que ell92 batejava guardava de fretura. 140 

Com ell consegràs na93 Domicel·la verge, néta d’en94 Domicià emperador,a e na95 

Theodora, muller de Sisinni, amich de l’emperador, e les fes viure castament, aprés en96 

Sisinni, per gelosia, entrà en la sglésia aprés de97 sa muller, d’amagat, volent saber per 

què y entrava axí sovint. E, com sanct98 Climent hagué acabada la oració e lo poble li 

hagués respòs «Amén», en99 Sisinni tornà cech e sort, per què ell dix als seus fills: 145 

«Lançau-m’ich tost e portau-me defora». E ells lo portaren per tota la sglésia, mas no 

pogueren venir a la porta. E, com ho véu sancta Theodora, ella los demanà què volien 

fer com axí anaven e los fills li digueren: «Sàpies, dona, que nostre pare és tornat cech100 

                                                 
a Tit Flavi Domicià, emperador romà del 81 al 96. 
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e sort e volem-lo de ací traure e no podem». Lavors, sancta Theodora pregà Déu que 

son marit pogués tornar a casa sua e, aprés, ella dix:101 «Veu e portau vostre pare a la 150 

casa sua». E, com foren fora, ella comptà tot lo fet a sanct102 Climent, per què lo sanct 

anà a la casa de aquell e trobà que no·s vehia ne s’oïa, mas, encontinent, cobrà la vista e 

lo oir per mèrits de sanct103 Climent. E, com ell véu star sa muller prop de sanct 

Climent, ell tornà orat e pensà’s que fos scarnit per encantament, per què manà a sos 

servents que ligassen sanct Climent e que·l rocegassen e los servents ligaren pedres e 155 

columnes e pensaren haver ligat sanct104 Climent ab los seus105 capellans. Lavors, 

sanct106 Climent [CCXCVIIc] dix a Sisinni: «Per ço com tu dius que pedres són déus, has 

merescut que rosechs pedres». E ell, pensant que sant Climent fos ligat, respòs: «Yo·t 

faré matar, pus que yo·t tinch bé ligat, e sàpies per107 cert que axí·t faré morir».108 E 

sanct109 Climent, lavors, partí110 de aquí e pregà na111 Theodora que no·s lexàs de pregar 160 

fins que Déu hagués112 visitat son marit. E, axí113 com ella stava en oració, sanct Pere 

apòstol li apparegué dient: «Sàpies que ton marit serà salvat per tu». E, açò dit, partí’s 

d’ella. Lavors, en114 Sisinni cridà la sua muller e dix-li que pregàs Déu per ell e que li 

fes venir sanct Climent. E, com li fonch115 davant, ell lo instruí en la fe de Jesuchrist e·l 

batejà ab CCCXII persones de la sua casa e, per ell, cregueren en Jesuchrist moltes 165 

persones nobles que eren de la part de l’emperador. 

Lavors, un compte de l’emperador se comogué contra sanct Climent e en116 

Mamertí, pretor de la ciutat, féu venir davant si sanct117 Climent e représ-lo molt com 

axí vivia. E sanct Climent dix-li: «Yo desig que haguesses raó ab tu e, jatsia açò que 

molts cans nos ladren, no·ns poden levar que no siam hòmens raonables e, ço118 que fan 170 

ne dien contra nosaltres, no saben què·s fan». Lavors, en119 Mamertí scriví tot lo fet a 

Trayan, l’emperador,a lo qual li manà que·l fes sacrificar als déus o l’exellàs. Lavors, lo 

pretor dix plorant a sanct Climent: «Déu, al qual tu cols, te ajut. Dellà la mar te cové 

anar, vet una nau ab tot ço que mester has». E, axí, lo sanct hom ab molts capellans se 

n’anaren exellats. 175 

E, com lo pretor fonch ab ell en la illa de Ponto, trobà aquí més de CC chrestians 

qui staven aquí exellats. E, com veren sanct120 Climent, ells ploraren tots, per què ell los 

consolà e dix-los: «Sapiau que Déu m’à tramés a vosaltres, no per mos mèrits, mas per 

ço que yo [CCXCVIId] sia participant ab vosaltres en la vostra corona». Lavors, li 

digueren que l’aygua que bevien havien a portar de luny VI milles, per què121 féu tots 180 

adorar per ço que Déu los donàs aygua en aquell loch on staven. E, axí com ells 

adoraven, ell véu un anyell qui stava ab lo peu dret e anà-sse’n a ell e dix: «En nom del 

Pare e del Fill e del Sanct Spirit, cavau ací». E, com hagueren cavat, exí’n un riu 

d’aygua e, lavors, sant122 Climent dix a tots: «La presència del riu alegra la ciutat».b E, 

per aquell miracle, vengueren molts hòmens a ell e reberen baptisme e destroïren los 185 

temples de les ýdoles e, dins un any, ells edificaren per la província LXXV sglésies. 

                                                 
a Trajà, emperador romà del 98 al 117. 
b Sal 46, 5. 
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E, aprés III anys, l’emperador oí dir aquestes novelles e tramés-hi un procurador 

e prengué sanct123 Climent e, ab una ànchora ligat, féu-lo lançar en la mar dient: «Ja no·l 

poran colre aquell los chrestians per déu». E, axí com tots los faels staven en la riba de 

la mar, tots pregaren Déu que·ls mostràs lo cors del sanct màrtyr. E, encontinent, la mar 190 

se secà per spay de tres milles, per què ells, anant, trobaren un temple de marbre fet 

per Déu e124 aquells trobaren lo cors de sanct Climent en un vas de pedra e l’ànchora, 

que stava prop lo vas. E fonch revelat als dexebles que no se’n portassen lo cors de 

sanct125 Climent e, cascun any, en lo dia de la festa, la mar se seca en aquell loch e stà 

axí per VII dies, que no·s clou, e entra-y qui entrar hi vol. 195 

En una festa sua, hi vengué una dona ab un infant petit e stigué-y per VII dies e al 

VII dia, axí com l’infant dormia, ella sentí venir la mar, per què ella, per paor, fugí e 

jaquí l’infant. Enaprés, ella plorà per la pèrdua de son fill e cercava per la riba de la mar 

lo seu cors e, com no·l trobava, tornà-sse’n plorant a la sua [CCXCVIIIa] casa sens tota 

sperança e stigué trista tot aquell any. E, al cap de l’any, ella tornà a la festa de Sanct126 200 

Climent e, com fonch a la sglésia, ella trobà son fill là on lo lexà, que dormia, e 

despertà’l ab gran goig e dix-li com havia stat: «Sapiau –dix l’infant– que yo no cuyt 

haver dormit sinó un dia». 

Recompta en Leó, bisbe d’Òstia, que, en lo temps de Miquel emperador,127a un 

prevere per nom Steve vench a Tersonab e demanà al poble d’aquelles coses que havia 205 

oïdes dir de sanct128 Climent en la hystòria sua si eren veres. E ells digueren que no 

sabien per ço com lo miracle de la mar era cessat per lo peccat de les gents. Aquests 

havien oït dir que lo seu temple fonch129 destroït per los barbres. Lavors, lo prevere se 

n’anà en la ciutat que ha nom Geòrditac e, ab lo bisbe e ab tots los capellans, ell anà a 

cercar les relíquies de sanct130 Climent en una illa on se pensà que fossen e aquí ells 210 

cavaren en un loch, on trobaren lo cors de sanct131 Climent e l’ànchora ab què l’avien 

lançat en la mar. E, de aquí, ells lo portaren a Tersona; aprés, lo portaren a Roma e 

posaren-lo en una sglésia que ara és appellada de Sanct Climent, on lo edificaren ab 

gran reverència e molt honradament. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
3 tant: om. I2 
4 somni aytal: tal somni I2 
5 fahia: fehia I2 
6 restaurà: restauras I2 
7 sanct: sant I2 
8 acaptava: acapta I2 
9 Athenes: a athenes I2 
10 en: om. I2 
11 a: en I2 

                                                 
a Miquel I, emperador bizantí del 811 al 813. 
b Població sense identificar en les fonts, possiblement es tracta d’una població de Crimea. 
c Geòrgia. 
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12 E, aprés: Enapres I2 
13 Jhesucrist: jbesu crist I1 (en l’abreviatura de Jesús, ihū, en lloc d’una h apareix una b) 
14 philòsophos: philosophs I2 
15 sanct: sant I2 

16 sanct: sant I2 
17 conexes: coneix I2 
18 sanct: sant I2 
19 sanct: lo glorios sant I2 
20 sant: sanct I2 
21 fe: sancta fe I2 
22 en: om. I2 
23 sanct: sant I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 sanct: sant I2 
27 illa: isla I2 
28 na: om. I2 
29 sanct: sant I2 
30 sanct: sant I2 
31 fahia: fehia I2 
32 sanct: sant I2 
33 vist: vists I2 (marge del testimoni d’I1 de la BUB: «Andreu» [signatura]) 
34 Lavors: E lauors I2 
35 sanct: sant I2 
36 illa: isla I2 
37 sanct: sant I2 
38 sanct Pere e sanct Climent: sant pere e sant climent I2 
39 sanct: sant I2 
40 sanct: sant I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 sanct: sant I2 
44 fragant-se: fregant se I2 
45 en Faustinus e en Faustus: faustinus e faustus I2 
46 romanguerem: romanguem I1 
47 en: om. I2 
48 sanct Pere ab sanct Climent: sant pere ab sant climent I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct Pere, sanct Climent: sant pere sant climent I2 
51 he: hage I2 
52 mon frare qui: a mon frare que I2 
53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
55 vell: vell e tu mateix ho dius I2 (Quia facis id de quo alios culpas senem patrem uocando LA 166, 105) 
56 discors: discurs I2 

57 ab los fills: om. I2 
58 sanct: sant I2 
59 d’en: de I2 
60 en: om. I2 
61 en: om. I2 
62 En: E I2 

63 sanct: sant I2 
64 en: om. I2 
65 sanct: sant I2 
66 que: qui I2 
67 en: om. I2 
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68 en: om. I2 
69 en: om. I2 
70 ab los cabells stesos: om. I2 
71 fonch: fonc I2 
72 sanct: sant I2 
73 sanct: sant I2 
74 qui havia nom Faustinià: om. I2 
75 Ves: Ues ten I2 
76 en: om. I2 
77 scusa’m: excusam I2 
78 en: om. I2 
79 en: om. I2 
80 de: om. I2 
81 periau: perescau I2 
82 sanct: sant I2 
83 sanct: sant I2 
84 e·l posaren: posaren lo I2 
85 en: om. I2 
86 tant: om. I2 
87 ab gran vituperi, ells lo lançaren de la ciutat: ells lo lançaren de la ciutat ab gran vituperi I2 
88 sanct: sant I2 
89 fonch: fonc I2 
90 sanct: sant I2 
91 sanctament: santament I2 
92 ell: om. I2 
93 na: om. I2 
94 d’en: de I2 
95 na: om. I2 
96 en: om. I2 
97 de: om. I2 
98 sanct: sant I2 
99 en: om. I2 
100 cech: ceh I1 

101 dix: dix als seus fills I2 
102 sanct: sant I2 
103 sanct: sant I2 
104 sanct: sant I2 
105 los seus: sos I2 
106 sanct: sant I2 
107 sàpies per: tu sapies de I2 
108 morir: morir a mala mort I2 
109 sanct: lo glorios sant I2 
110 partí: partis I2 
111 na: om. I2 
112 Déu hagués: Déu haguea I1 nostre senyor deu hagues I2 
113 axí: om. I2 
114 en: om. I2 
115 fonch: fonc I2 
116 en: om. I2 
117 sanct: sant I2 
118 ço: aço I2 
119 en: om. I2 
120 sanct: sant I2 

121 per què: Perquels I2 
122 sant: sanct I2 
123 sanct: sant I2 
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124 e: e aquí I2 
125 sanct: sant I2 
126 Sanct: Sant I2 
127 emperador: emperadar I1 

128 sanct: sant I2 
129 fonch: fonc I2 
130 sanct: sant I2 
131 sanct: sant I2 
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[CLXVIII] LA VIDA DE SANCT GRISÒGONa 

risògon fonch mes en lo carçre per manament d’en1 Diocleciàb e aquí ell vivia de 

les almoynes de sancta Anastàsia,c la qual fonc mesa per son marit en un carçre. 

E ella tramés a sanct2 Grisògon un scrit qui dehia axí: «Al sanct confessor de Crist 

Grisògon, Anastàsia, saluts. Sàpies que lo meu marit me te presa e encadenada per ço 5 

que muyra e, jatsia açò que yo haja de la mort goig, emperò só trista que les mies coses 

sien guastades per los infaels. Déus te sal, ba[CCXCVIIIb]ró, hajes mercè de mi». A la 

qual respòs sanct3 Grisògon dient: «Guarda’t que no sies torbada soffirent mal en la tua 

vida, car no y seràs enganada, mas provada. E sàpies que prest hauràs lo que tu vols, 

axí que, aprés de la nit scura, hauràs claredat per totstemps.4 Déus te sal e sies 10 

recordant del Senyor e prega Déu per mi». 

E, com ella fos constreta en lo carçre per ço com no li daven mig pa a menjar, ella 

se pensava que·s morís e tramés a sanct Grisògon aytals letres: «Al confessor de Crist 

Grisògon, Anastàsia, saluts. Sàpies que la fi del meu cors se aproïsme, hajes recort de 

mi per ço que la mia ànima reba aquell per lo qual yo sostench aquests treballs». E 15 

sanct Grisògon li respòs dient: «Tostemps són tenebres abans que claredat e, aprés 

malaltia, speram sanitat e vida aprés mort nos és promesa. E totes les coses contràries 

són encloses dins una fe per ço que hom no s’alegra ne·s dó tristor del mal ne del bé, 

per què tu stà apparellada al servey de Déu». 

Enaprés, en5 Dioclecià féu venir davant si en6 Grisògon e manà-li que sacrificàs a 20 

les ýdoles e sant7 Grisògon respòs-li: «Yo ador un Déu, qui és en lo cel, e menyspreu 

tots los altres déus e les [CCXCVIIIc] tues dignitats». E, lavors, en8 Dioclecià, irat, lo féu 

degollar. E lo seu cors, ab lo cap, fonch soterrat per Selus prevere9 devotament. 

                                                 
1 d’en: de I2 
2 sanct: sant I2 
3 sanct: sant I2 
4 totstemps: tostemps I2 
5 en: om. I2 

6 en: om. I2 
7 sant: sanct I2 
8 en: om. I2 
9 prevere: preve I1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 24 de novembre. Sant Crisògon (segle III) es representa amb armadura i llança a 

cavall. 
b Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
c Vid. capítol IX. 

G 
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[CLXIX] LA INTERPRETACIÓ DE SANCTA1 CATHERINAa 

Catherina és dita de catha, que vol dir ‘universal’, e de ruÿna, quasi que vulla dir 

‘universal ruÿna’ per ço com tot edifici de diable caygué en ella. Car en ella caygué 

edifici de supèrbia per la humilitat de Déu que hagué; e de carnal desig per la sua 

virginitat que servà; e de desig mundanal, car totes coses mundanals menyspreà. O és 5 

dita Catherina de cadeneta per ço com ella féu a si cadena per bones obres,2 per la qual 

pujà en lo cel. 

LA VIDA DE SANCTA3 CATHERINA 

atherina fonch filla de Constantíb rey e fonch molt sàvia en totes les liberals arts. 

E, com en4 Maxenci emperadorc fes venir totes les gents riques e pobres en 10 

Alexandria per ço que sacrificassen a les ýdoles e los chrestians com [CCXCVIIId] no 

volguessen sacrificar, ell los punia. En aquell temps, era sancta Catherina en edat de 

XVIII anys, que stava en lo palau de son pare, e, axí com ella oí lo brogit, tramés per 

saber què era. E, com ho sabé, prengué alguna companyia del palau e senyà’s del 

senyal de la creu e anà-sse’n allà e véu que alguns chrestians eren sacrificats en 15 

turments per ço com no volien adorar a les ýdoles. Per què, molt irada, dix a 

l’emperador: «Molts de béns hauries en aquest món e en l’altre si conexies lo creador 

dels cels e que t’apartasses dels déus malvats». E, stant a la porta del temple, ella 

disputà molt ab ell de la fe e·l vencé raonablament. E, aprés, ella dix: «Yo·t vull dir 

aquestes paraules axí com a home savi: per qual raó has feta aplegar aquesta multitut 20 

de poble per colre la follia de les5 ýdoles? Maravelles-te tu d’aquest temple, qui és fet 

per mans d’òmens, e del seu ornament, qui se n’irà tot com a vent. Bé·t6 pots millor 

maravellar dels cels e de la terra e de la mar e de tot ço qui en ells és com és 

resplandent, qui han durat del començament del món ençà, sens que no són aminvats, 

les quals coses ha fetes Déu dels déus e Senyor dels senyors». E, com de la incarnació 25 

del Fill de Déu disputàs sàviament, l’emperador, spantat, no li pogué respondre, sinó 

que li dix: «Calla, dona! Lexa’ns finir aquest sacrifici e, aprés, nós te tornarem 

resposta». E manà que fos portada al palau e que la guardassen bé e maravellà’s molt 

de la sua saviesa e de la sua bellesa.  

E, com l’emperador fos vengut al palau, ell dix a sancta7 Catherina: «Nós havem 30 

oïdes les tues paraules e som molt maravellats8 de la tua saviesa, mas, com nós érem 

occupats en lo sacrifici dels déus, no u poguem bé entendre, per què yo vull saber lo 

teu linatge qual és». Lavors, sancta Catheri[CCXCIXa]na dix: «No·t lous ne·t vulles 

                                                 
a Data de celebració: 25 de novembre. No està demostrada l’existència de santa Cecília, martiritzada 

suposadament a començaments del segle IV. Es representa amb un llibre com a símbol de la seua saviesa i 

amb la roda amb què la turmentaren. 
b Confusió per Constantí: «Costi regis» (LA 168, 10). 
c Maxenci, emperador del 306 al 312. 

C 
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inculpar, que açò fan los folls treballats per vanaglòria. Dich-te lo meu linatge e no per 

inflament ne per vanaglòria, mas per raó de humilitat. Sàpies que yo he nom 35 

Catherina, filla del rey Constantí, e só’m nada e nodrida axí com tu veus e totes les 

riqueses del món he yo menyspreades e só venguda al meu Senyor Jesucrist. E los déus 

que tu cols no poden a tu ajudar ne noure a negú qui en Jesucrist crega». A la qual 

respòs l’emperador: «Si axí és com tu dius, tot lo món erra e tu sola dius ver. Com par 

que tu digues veritat, car es dona, e veritat dega ésser en paraula de II o III9 testimonis, 40 

car, si tu eres àngel o celestial virtut, d’açò no series creguda,a veges quant te deu hom 

ara menys creure com sies dona frèvol». E la verge respòs: «Yo·t prech, emperador, que 

no·t lexes vençre a la tua ira, car ira ne torbament no deu ésser en cor de home savi, per 

què tu, regent ton coratge, seràs rey e, si·t regeixs segons ta voluntat, seràs servent». 

Lavors, l’emperador li dix: «Segons que yo veig per ta sabenteria, nos cuydes enganar 45 

ab tos exemples». 

E, tantost, l’emperador féu venir L maestres en Alexandria molt savis, als quals 

dix l’emperador: «En poder de nosaltres10 és una donzella que és molt sàvia e confon 

los nostres savis e diu que los nostres déus són diables. E, si la sobrau, ab gran honor 

vos en tornareu en vostres partides». E, lavors, li respongueren: «Vinga davant 50 

nosaltres e darem-li a conéxer, que may véu millors hòmens savis». E, quant la verge 

sabé que devia disputar ab aquells, ella se senyà e comanà’s a Déu e stigué-li davant un 

àngel que li dix que ella los sobraria e·ls faria màrtyrs de Déu. E, com ella fonch 

portada davant los maestres, ella dix a l’emperador: «Per qual raó poses contra mi L 

[CCXCIXb] maestres a una dona e·ls promets guardó per lur victòria e a mi no promets 55 

res si yo·ls11 venç, abans me forçes de la batalla? Mas Déu Jesuchrist serà ab mi, qui és 

fe e sperança d’aquells qui·s combaten per ell». E, com la verge disputàs ab los 

maestres sàviament e confonés lurs déus per manifestes raons, ells foren tots confusos 

e no saberen que·s diguessen, abans stigueren com a muts. Per què l’emperador fonch 

molt irat e dix-los: «O, desaventurats! E, com sou vençuts per una infanta que no ha 60 

edat de saber ne art ne dret que us vença ne que axí us pogués haver poder per vives 

raons?». E un d’aquells respòs-li: «Senyor emperador, sàpies que may fonch home 

carnal qui·ns haja sobrats per paraules ne per disputacions que ab nosaltres haja volgut 

contendre que nosaltres no l’hajam12 vençut, sinó aquesta infanta, qui·ns ha donat a 

entendre raons vives de l’Sperit Sanct, qui fa a ella parlar e li ajuda contra nosaltres. Per 65 

què nosaltres creem que tot quant ella nos ha dit davant que és veritat ne contra 

Jesuchrist ço que ella ha raonat no tenim boca de obrir ne de paraula contrastar, per 

què aquell creem nosaltres de tot cert qui és Déu verdader e altre Déu no és sinó aquell 

solament. Emperò, si·ns fas mostrar altre Déu qui sia millor, sàpies que nosaltres lo 

creurem e lexarem Jhesuchrist». E, com açò oí dir l’emperador, fonch molt irat e manà 70 

que aquells savis fossen cremats en lo mig de la ciutat e aytal juý de martyri los fonch13 

                                                 
a ‘Encara que semble que digues veritat, a pesar de ser dona, perquè el que dius es considere veritat és 

necessari dos o tres testimonis, encara que fóres àngel o virtut celestial’. 
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donat. E la verge confortà’ls molt diligentment e·ls instruí en la fe e que rebessen 

martyri pacientment. E, mentre que eren cremats e rebien lo martiri ab paciència, molts 

foren qui veren muntar les lurs ànimes en lo cel. 

E, com los lurs cossos fossen soterrats per los chrestians, l’emperador se féu venir 75 

davant ell la verge e dix-li humilment, quasi pre[CCXCIXc]gant-la: «O, verge generosa! 

Per què no dónes consell a la tua joventut e a la tua bellesa? E no vulles morir a tan 

cruel mort e yo manaré que sies nomenada per tot mon emperi dona mia e faré fer una 

ymage en lo temple a ta semblança e la faré adorar a les mies gents com a déus». 

Respòs la verge: «A mi no vulles dir aytals coses, com yo sia dona e de sotil enteniment 80 

e sia sposada ab14 Jesuchrist, qui és lo meu Déu e la mia glòria e la mia amor. Ne tu ne 

altri negú mo·m poria partir d’ell per turments ne per morts que yo pogués rebre ne tu 

donar. Ne vull ésser dona tua ne que tu hajes part en mi en neguna cosa». E 

l’emperador, iradament, manà als ministres que la batessen ab vergues spinoses, tant 

fins que los budells li isquessen; e, aprés, que la metessen en lo carçre e que no li 85 

donassen a menjar de XII dies. 

E lo rey anà per certs negocis en un loc en la sua regió, mas la muller de 

l’emperador, per pietat, la anà visitar en lo carçre ab lo majoral dels cavallers, qui havia 

nom Porphiri. E, en hora de mijanit, entraren en lo carçre e havie-y15 tan gran claredat 

que tots los spantà e aquí veren àngels qui untaven les naffres a sancta Catherina, de 90 

què foren molt maravellats. E la sancta verge prehicà’ls de la fe, ço és: de la deïtat e de 

la Trinitat, de Jesuchrist e los béns e los goigs que havien aquells qui crehien en la 

passió e resurrectió e adveniment e que volguessen rebre passió per tal Senyor, qui·ls 

tenia appellades corones alt al cel, on viurien tostemps perdurablement.16 E, com açò 

hagué oït en Porphiri, lançà’s als peus de sancta Catherina e rebé la fe ab CC cavallers e 95 

fonch fet chrestià en sa conscièncià.17 E Jesuchrist, qui ajuda als seus, tramés en aquells 

XII dies a sancta Catherina menjar del cel per una coloma molt resplandent. E, aprés XII 

dies, Jhesuchrist li apparegué ab gran mul[CCXCIXd]titut de àngels e de vèrgens e dix-li: 

«O, verge Catherina, guarda e veges lo teu creador, per lo qual tu soffers treballs! E stà 

ferma, car yo só ab tu». E, axí, lexaren-la ab gran resplandor e clara e confortada. 100 

E, quant l’emperador fonch vengut en la ciutat, féu-la venir davant si e véu-la 

molt bella e molt resplandent ab alegra cara e pensà’s que algun de casa sua li hagués 

donat a menjar e féu pendre les guardes e turmentar fortment per saber la veritat. E la 

verge li dix: «Sàpies, emperador, que yo no he res menjat que hom carnal m’aja donat, 

mas bé he menjat menjar celestial que m’à enviat lo meu Senyor Jesucrist e aquell 105 

menjar m’à sostenguda e desliurada de mort e·m fa star alegra». E l’emperador dix-li: 

«Yo·t prech que tu fasses ço que t’é dit e no·t cuyts que yo·t tenga com a serventa, abans 

te tindré com a regina per la tua gran bellesa e manaràs en lo meu regne axí com yo 

mateix». Al qual respòs la verge: «Yo·t prech18 que tu·m digues en ta lealtat qual dech 

elegir yo per marit e per rey, entre Déu Jesuchrist,19 qui és totpoderós e gloriós e 110 

perdurable, o tu qui es home mortal, avol e leig». Aprés, l’emperador li dix: «Dona, de 
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dues coses elegeix20 qual més volràs, o que sacrifichs als meus déus per tal que visques 

o t’apparells21 a sofferir turments». E la verge respòs: «Aytals paraules e aytals 

turments com tu vulles me fes sens tardar, car altre déu yo no desig sacrificar, sinó lo 

meu Senyor Jesuchrist, e vull morir per ell, pus que ell morí per mi». Lavors, lo pretor 115 

consellà a l’emperador que la metés22 entre IIII rodes enclavades ab claus aguts e que 

aquí se rompria tota a peces e tots los chrestians ne serien spantats, per què lexarien de 

adorar Jesuchrist. Per què les rodes foren apparellades e ligaren dins23 sancta24 

Catherina, [CCCa] mas la verge pregà Jesuchrist que aquelles rodes fossen destroïdes 

per tal que lo poble se convertís veent lo miracle. E, faent la oració, vench un àngel del 120 

cel qui regirà e trencà les rodes en tal manera que IIII M hòmens mataren.  

E, quant la regina véu aquest miracle, per lo que tenia celat en son cor, 

encontinent représ fortment l’emperador dient que no degués ésser tan cruel en aquella 

verge ne envers los chrestians, car mal li’n poria venir. Per què l’emperador, irat, 

conegué que la regina era de la fe de Jhesucrist e manà-la degollar e que li levassen les 125 

mamelles. Per què la regina pregà sancta Catherina que pregàs Déu per ella e sancta 

Catherina respòs-li dient: «No·t temes, regina amada, car lo Déu per qui tu prens 

martyri t’à apparellat perdurable regne, on veuràs los rey de glòria, qui és Senyor Déu 

teu e meu». E, axí, la regina fonch degollada fora de la ciutat e en25 Porphiri soterrà lo 

seu cors honradament. E, com l’emperador sabé que en26 Porphiri, l’avia soterrada féu-130 

lo degollar ab tots los CC cavallers qui ab ell s’eren convertits per sancta Catherina. 

Aprés, se féu venir davant sancta Catherina e dix-li:27 «Dona, jatsia açò que la 

regina hages tu feta morir ab tots los cavallers per tos encantaments, si·m vols creure, 

yo·t faré dona del meu palau e que sacrifichs als déus, si no, adés te faré levar lo cap». E 

santa Catherina respòs: «Tu pots fer del meu cors ço que·t vulles, mas yo de res no 135 

t’obeiré». Per què lo rey, indignat, manà que fos degollada. E, axí com l’agueren 

menada al loch per martirizar, féu oració e dix a Déu: «O, sperança e salut dels creents 

e honor e glòria de les vèrgens! O, Jesucrist, prech-te que aquells qui hauran memòria 

de la mia passió en la hora de lur eximent e tota persona que a mi pregarà per 

qualsevulla necessitat que haja, plàcia’t que sia a tu pla[CCCb]sent e que 140 

aconseguesquen lo effecte de la tua misericòrdia!». Per què ella oí tantost una veu 

dient: «Vine a mi, amada mia e sposa mia, que la porta del cel t’és uberta. E sàpies que 

tots aquells qui28 colran o creuran la tua passió seran oïts en lo cel e hauran 

complidament29 ço que demanaran». E, quant la verge hagueren degollada, let li isqué 

de la naffra en loch de sanch. E los àngels de Déu la portaren al mont de Sinaý, qui és 145 

luny XIIII jornades del loch on ella fonch degollada, e aquí ella fonch soterrada per ells 

honradament. E dels seus ossos hix contínuament mannà, de què són guarides moltes 

gents dèbils pus ne sien untades. 
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En qual manera l’emperador sia punit per la mort de aquesta verge, en la 

hystòria del trobament de la sancta creu se recompta.a 150 

Notadora cosa és que sancta30 Catherina verge fonch molt maravellosa en V coses: 

primerament, en saviesa; la II, en parlar; la III, en fermetat; la IIII, en bellesa de castedat; 

la V, en previlegi de dignitat.  

Primerament, fonch31 maravellosa sancta Caterina en saviesa, car en ella fonch 

tota manera de philosophia e ella hagué III parts: intel·lectual, natural e mathemàtica. 155 

Hagué sancta Catherina sapiència intel·lectual, per la qual hagué conexença de les 

divinals coses, e açò és manifest per ço com ella provà un sol Déu ésser e provà que los 

déus de les gents comunes ‒ço és, que crehien les ýdoles‒ eren falsos.32 En la segona 

manera, hagué conexença natural en conéxer les coses sobiranes, per les quals 

contradix a l’emperador, segons que damunt és manifestat. Hagué la terça saviesa –ço 160 

és, mathemàtica– per ço com menyspreà les terrenals coses, car aquesta sciència, 

segons que diu Boeci, contempla forma sens matèria. Aquesta hagué sancta Catherina 

per lo seu coratge, el33 vencé e·l tirà de tota material amor. En aquesta sciència ella 

[CCCc] instruí la regina e li consellà que menyspreàs les coses del món e que volgués 

sofferir martyri per la amor de Déu. Hagué sciència que és dita pràtica, la qual és 165 

divisida en tres parts: la primera ensenya informació de costumes e que hom se 

guarnesca de virtuts; la segona ensenya que deu hom portar gran honor a les 

companyies, e açò pertany als prínceps, senyors34 de molts hòmens; la terça ensenya 

ben regir les ciutats e los pobles35 e la cosa pública, e açò pertany als regidors de les 

ciutats. Aquestas36 tres sciències hagué sancta37 Catherina: la primera hagué, que fonch 170 

composta de costumes e de honestat; e hagué la segona en açò que bé regí la sua 

companyia loablament; e hagué la terça en açò que sàviament instruí l’emperador. 

Lògica és divisida en tres parts: en sciència demostrativa e en provable e en sophística. 

La primera pertany al philòsoph; la segona, als rhetòrics e als dialètichs; la terça, als 

sophistes. Aquestes tres sciències hagué sancta Catherina quant vencé l’emperador en 175 

ben parlar, ço és, que·l vencé e fonch38 abundant de prehicació.  

Fonch maravellosa en bella parleria, car hagué parleria en ben prehicar, e açò 

appar en la prehicació sua. Hagué parleria molt presta en retre raó, segons que appar 

com dix: «Maravelles-te tu d’aquest temple qui és ab les mans fet». Fonch molt suau 

sancta Catherina en convertir, segons39 que appar com convertí la regina a Déu per la 180 

sua saviesa. E fonch de gran fermetat en vençre los maestres, los quals vencé 

poderosament. 

En la terça manera fonch sancta Catherina maravellosa en la sua fermetat, car 

molt fonch ferma en les menaces que li feren en ço que ella los menyspreà com dix a 

l’emperador: «Tots turments40 que tu poràs pensar-te pensa». E [CCCd] fonch molt 185 

                                                 
a Vid. capítol LXV, 51-62. 
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ferma, que no volgué pendre los dons que l’emperador li féu, e fonch molt ferma en les 

rodes, que féu girar. 

En la IIII manera fonch sancta Catherina molt neta de castedat, que negun hom no 

la pogué tirar a neguna malvestat de carn, abans, per tenir la41 virginitat, menyspreà 

possessions e totes riqueses e volgué semblar als sancts. Per la influensa de sos richs 190 

parents, <e> tengué oportunitat de peccat, jatsia que ella fos dona de si mateix e infanta 

e que visqués entre los seus parents en edat de infantesa francament e desliura a la sua 

voluntat.a 

En la V manera, fonch molt maravellosa en previlegi de la sua dignitat, car alguns 

privilegis specials foren en alguns sancts,42 ço és: que hagueren visitació de Christ, axí 195 

com fonch sanct43 Johan Evangelista; e sanct44 Nicholau, per decorriment de oli del seu 

sepulcre; e sanct45 Pau, let en scampament de sanch; e sanct46 Climent, en lo 

apparellament del sepulcre; e en lo atorgament de les demandes de sancta Margarita 

com pregà Déu per aquells qui haurien memòria d’ella. Tots aquests privilegis foren en 

sancta Catherina verge. 200 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 obres: obreh I1 

3 SANCTA: santa I2 
4 en: om. I2 
5 de les: dels I1 

6 Bé·t: Bet te I1 

7 sancta: santa I2 
8 maravellats: maravellat I1 I2 

9 II o III: dos o tres I2 
10 nosaltres: vosaltres I1 (Est apud nos quedam puella LA 168, 50) 
11 si yo·ls: si·ls ho’ls I1 

12 no l’hajam: nols hajam I2 

13 fonch: fonc I2 
14 ab: a I2 
15 havie-y: hauiay I2 
16 perdurablement: perdurablament I2 
17 consciència: consciencis I1 

18 prech: pch I1 

19 Jesuchrist: Jesu cyrist I1 

20 elegeix: elegeig I1 
21 apparells: apparella I1 
22 metés: meres I1 

23 dins: desobre I2 
24 sancta: santa I2 
25 en: om. I2 
26 en: om. I2 

                                                 
a Traducció deficient: «Inter hec beata Katherina castitatem seruauit. Habuit enim maximam affluentiam 

rerum, utpote que tam ditissimis parentibus successisset. Habuit opportunitatem, utpote que sui domina 

tota die inter suos famulos uersabatur. Habuit iterum etatem iuuenilem; item sui libertatem, quia sola et 

libera in palatio remansit» (LA 169, 188-192); és a dir: ‘En totes aquestes ocasions santa Caterina conservà 

la seua castedat. De fet, tingué una gran disponibilitat de mitjans, després d'haver estat l'hereva d'una 

família benestant. Tingué l'oportunitat, com a senyora, de passar tot el dia amb els seus servents. Tingué 

també la joventut i la llibertat, perquè estava sola i lliure al seu palau’. 
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27 per sancta Catherina. Aprés, se féu venir davant sancta Catherina e dix-li: e dix a sancta catherina I2 

28 qui: que I2 
29 complidament: complidamenr I1 

30 sancta: santa I2 
31 fonch: fonc I2 
32 falsos: falses I1 
33 el: e I2 
34 senyors: senors I1 

35 pobles: pobres I1 (tertia docet urbes et populos et rem publicam bene regere LA 168, 162) 
36 Aquestas: Aquestes I2 

37 sancta: santa I2 
38 fonch: fonc I2 
39 segons: sengons I1 

40 turments: turmtts I1 

41 la: om. I2 

42 sancts: sants I2 

43 sanct: sant I2 
44 sanct: sant I2 
45 sanct: sant I2 
46 sanct: sant I2 
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[CLXX] LA VIDA DE SANCT1 SADORNÍa 

adorní2 fonch ordenat en bisbe per los dexebles dels apòstols e trameteren-lo en la 

ciutat de Tholosa. E, com ell hi fonch, les ýdoles perderen lo parlar e lur poder, per 

què dix un gentil que, si no mataven sanct Sadorní, que no·ls obeirien los déus de res. 

Per què ells prengueren sant3 Sadorní e ligaren-lo a un bou e rocegaren-lo tant per la 5 

vila fins que lo cap se partí del cos. E dues dones prengueren lo seu cors amagadament 

e meteren-lo davall terra per paor dels gentils, que no·l trobassen. E, aprés, per los seus 

sucessors, fonch mudat en un loch més honrat. 

Fonch un altre Sadorní qui fonch turmentat per lo pretor de Roma en 

mol[CCCIa]tes maneres e, aprés, fonch degollat. 10 

Fonch altre Sadorní qui fonch germà de sanct Sàtir e pres martyri ab son germà 

ensemps e ab en4 Revocat e ab una germana sua que havia nom na Felicitat e ab una 

que havia nom Perpètua, de noble linatge, la passió dels quals és colta en altre temps.b 

E lo pretor de Roma dix en aquests que sacrificassen a les ýdoles e, si no, que·ls faria 

turmentar. E ells respongueren que no sacrificarien a dimonis, per què lo pretor los féu 15 

metre en lo carçre. E, com lo pare de sancta5 Perpètua ho sabé, anà-sse’n al carçre e dix: 

«O, filla! E, com has axí desonrat lo teu linatge, qui jamés fonch6 mes en presó? Mas, 

pus que tu es chrestiana, sàpies que yo t’arrencaré los ulls del cap». E exí defora lo 

carçre e començà a cridar a grans crits.  

Enaprés, sancta Perpètua véu tal visió, la qual recomptà a sos companyons dient: 20 

«Yo he vista una scala d’or alta, dreta fins al cel, e era tant streta que no y poria pujar 

sinó una persona sola. E, en la part dreta e en la sinestra, eren ficats7 coltells de ferre 

ben aguts e staven axí que tothom qui y pujàs no·s poguera star que no miràs al cel 

dreta[CCCIb]ment. E,8 dejús aquella scala, havia un drach molt fer e, per temor d’aquell, 

tothom havia paor de pujar en la scala». E dix encara sancta Perpètua que n’havia vist 25 

pujar sanct Sadorní e que mirà a ella e a sos companyons e que·ls dehia: «No hajau 

paor de aquell drach e stau segurament per tal que pugau ésser en paradís ab mi». E, 

quant açò hagueren oït los companyons de sancta Perpètua, tots ne feren gràcies a Déu 

per ço com se conexien ésser appellats a martyri. 

E, en lo sendemà, foren portats davant lo jutge, lo qual dix a sancta Felicitat: «Tu 30 

tens marit?». E ella respòs que: «Hoc, mas no·l preu res, car no és chrestià e és perdut 

en lo cors e en l’ànima». E lo jutge dix-li: «Hajes mercè de tu mateixa per tal que 

visques, car és-me vejares que sies prenys, per què no vulles damnar tu mateixa ne dar 

                                                 
a Data de celebració: sant Sadurní de Roma i sant Sadurní de Tolosa, 29 de novembre; sant Sadurní i les 

seues companyes santa Perpètua i santa Felicitat, 7 de març. Sant Sadurní de Tolosa (segle III) és considerat 

el primer bisbe d’aquesta ciutat; una tradició posterior el considera deixeble dels apòstols. Santa Perpètua, 

santa Felicitat i sant Sadurní foren catecúmens de Cartago que moriren martiritzats el 203. Sant Sadurní de 

Tolosa es representa revestit de bisbe i acompanyat d’un bou com a símbol del seu martiri; Santa Perpètua 

i santa Felicitat, amb una vaca o en el moment del seu martiri. 
b El 7 de març. 

S 
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martyri en9 açò que en ton ventre tens». E ella respòs: «Pensa de fer ço que·t vulles de 

mi que yo no obeiré a tu ne a res del teu». Enaprés, los seus parents li vengueren 35 

davant, qui li portaren un seu fill petit e digueren-li que hagués pietat d’aquell seu fill 

petit, que no viuria aprés d’ella. Lavors, ella, sols no·l volgué mirar en la cara, abans 

stigué més ferma en son bon prepòsit e dix-los: «Apartau-vos davant mi que no sé qui 

us sou». E, com lo jutge véu la sua voluntat, féu-la fort batre a ella e a sos companyons. 

Aprés, los féu metre en lo carçre e aquí feren oració a Déu que li plagués que sancta 40 

Felicitat infantàs, per què hagué tantost un fill, que l’havia encara a portar un mes, e 

aquí mateix feren-lo chrestià. E, com havia les dolors, digueren-li: «Què faràs com seràs 

davant lo jutge?». E ella respòs: «Yo soffer ara per mi, mas, lavors, Déu sofferrà per 

mi».  

E lo pretor féu menjar sanct Sàtir e sancta Perpètua a dos leons e sanct [CCCIc] 45 

Revocat e sancta Felicitat féu menjar a dos leoparts. Enaprés, ell féu degollar sanct 

Sadorní. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
3 sanct: sant I2 

4 en: om. I2 
5 sancta: santa I2 
6 fonch: fonc I2 
7 ficats: ficades I1 
8 E: C I1 

9 en: ne I1 I2 
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[CLXXI] LA VIDA DE SANCT1 JAUME ENTRETALLATa 

aume màrtyr hagué de sobrenom entretallat e fonch de noble linatge, mas fonch 

més noble per fe. Ell fonch de nobles parents de Pèrsia e son pare fonch chrestià e 

sa muller molt bona chrestiana. Sanct Jaume era privat del rey de Pèrsia e era primer en 

la cort entre los barons nobles. Esdevench-se que, per consell del rey, adorà una ýdola 5 

e, com sa mare e sa muller ho saberen, elles li scrigueren e·l ne reprengueren, dient com 

podia adorar déus mortals e desemparava lo Déu de vida e jutge dels vius e dels morts: 

«E sàpies que, d’aquí avant, nosaltres te haurem per homeyer e axí com a home strany 

e no starem més ab tu». E, com sant Jaume hagués lagides2 les letres, plorà molt dient: 

«Si la mia mare, qui m’ha engenrat, e la muller mia són a mi stranys, quant més me 10 

serà Déu strany?». Per què ell se turmentà molt per [CCCId] la sua error.  

E, quant lo rey sabé que sanct Jaume era tornat chrestià, ell li dix: «Es tu 

nazareu?». E sanct Jaume respòs: «Hoc, nazareu só». E ell li dix: «Donchs, tu es 

encantador». Al qual respòs sanct Jaume: «No·m digues encantador, que no fuy may 

adoctrinat en aqueixa art». E lo rey, lavors, li menaçà a mort per molts turments e 15 

sanct3 Jaume li dix: «Fes ço que·t vulles, que les tues menaces preu tant com vent qui 

passa». E lo rey dix-li: «No vulles parlar follament per tal que no muyres a mala mort». 

E sant Jaume respòs: «Ço que tu appelles mort appell yo vida perdurable, car sàpies 

que tost resuscitaré». E lo rey li dix: «Com me pots tu dir que mort sia vida, que no és 

negun príncep que no tema la mort ne que volgués morir?». E ell dix: «Nosaltres no 20 

temem mort, abans passam de mort en4 vida». Per què lo rey donà sentència que fos 

esquarterat de membre en membre per major terror dels altres. E, com aquells qui li 

staven entorn, per la sua passió, plorassen, ell los dix: «No vullau plorar per mi, mas 

per vosaltres mateixs,5b qui stau en perdició, car yo me’n vaig a vida perdurable». 

Lavors, li levaren lo polze de la mà dreta, per què sanct Jaume cridà: «O, Jesú de 25 

Nazareth, reb lo ram de l’arbre de la misèria mia, car per lo cultivament de la vinya és 

tallat lo brot de la sarment e que, d’aquí avant, cresca e sia més abundantment 

coronat!». E los justiciers digueren-li: «Jaume, fes a la voluntat del rey e perdonar-t’à e 

fer-t’à major en sa cort, axí com solies ésser». E sant6 Jaume respòs: «Si la sarment, que 

és fust sech, brota, quant més deu brotar l’ome fael, qui és brot de la vera sarment de 30 

Christ?». Aprés, lo rey li féu levar l’altre dit de la mà, per què sanct Jaume dix: «Ara 

tens, Senyor, dos rams que planta la tua mà [CCCIIa] dreta». Aprés, li levaren lo terç dit 

e ell dix: «De tres temptacions só yo desliurat, Senyor, per què benesch7 lo Pare e8 lo Fill 

e lo Sanct9 Spirit. E vagen aquests tres rams ab los infants qui foren mesos al foch». 

Aprés, li levaren lo quart dit, per què sanct Jaume dix: «O, defenedor dels fills de Israel, 35 

qui est pronunciat en la quarta benedictió, reb del teu servent la confessió del quart 

                                                 
a Data de celebració: 27 de novembre. Sant Jaume Intercís (segle V) es representa amb els membres 

amputats. 
b Lc 23, 28 
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dit!». Aprés, li levaren lo V dit, per què ell dix: «Ara és complit lo meu goig». Lavors, lo 

rey li dix: «Perdona a la tua ànima, que no peresca abans que no perdes los altres dits 

de l’altra mà». Per què sanct10 Jaume li dix: «E, no saps tu que, com los pastors tonen 

les ovelles, que la lana los leven, puys lexen anar lo cors? Quant més dech yo voler que 40 

la mia lana sia levada del cors, ço són los membres? E, aprés, lexau anar lo cors a la 

terra, car, aprés, la mia ànima irà a Déu». Aprés, li levaren lo dit menor de la mà 

esquerra, per què sanct Jaume dix: «A tu, Senyor, confés, qui volguist ésser sotil 

creatura per nosaltres, e yo vull que lo meu cors sia fet sotil e apoquit per amor tua». 

Aprés, li levaren lo VII dit, per què ell dix: «Set vegades he yo loat a tu, Senyor, en un 45 

dia».a Aprés, li levaren lo VIII dit, per què ell dix: «Lo VIII11 dia fonch12 circuncís 

Hiesuchrist,13 per què yo dó lo VIII14 dit per la circuncisió15 a complir e les leals 

cerimònies de la ley. E plàcia a tu,16 Senyor, que la mia ànima vinga a tu e que veja la 

tua bellesa e la tua resplandent cara». Aprés, li levaren lo IX17 dit, per què sanct Jaume18 

dix: «En la IX19 hora del dia, Jesuchrist envià l’espirit al cel stant en la creu, per què yo, 50 

Senyor, en la dolor del IX dit me confés a tu e·t fas gràcies». Aprés, li levaren lo X20 dit, 

per què sanct21 Jaume dix: «Lo X22 nombre és en los manaments de Jesuchrist e la 

primera letra del nom de Jesuchrist és jota».b 

[CCCIIb] Lavors, li digueren alguns qui li staven prop: «O, molt amat Jaume, 

digues açò que volràs e fes ço23 que lo rey te demana per ço que visques! E, jatsia que 55 

les tues mans sien tallades, emperò són alguns metges mol24 experts, los quals sabran 

ajudar a les tues dolors». Als quals sanct25 Jaume respòs: «Yo dich que no és ferma en 

negun hom dissimulació e, majorment, en aquell qui posa la mà a la aradra e guardant 

arrera,26 e aytal27 no és covinent ne digne28 de honrar en lo regne de Déu».c 

Lavors, li levaren lo dit major del peu dret, per què sanct Jaume29 dix: «Lo peu de 60 

Christ fonch30 foradat, que n’isqué sanch». Aprés, li levaren lo segon dit, per què dix:31 

«Gran dia és aquest: huy iré yo a32 Déu meu e seré convertit». Aprés, li levaren lo terç 

dit e·l li lançaren davant, per què, rient, sanct33 Jaume dix: «Ves dit als teus 

companyons e reposa’t ab ells». Aprés, li levaren lo quart dit, per què ell dix: «No és 

trista la mia ànima, que ha sperat ço que ara troba en Déu, com ara me confés yo a ell, 65 

salut de la mia ànima».d Aprés, li levaren lo V34 dit, per què ell dix: «Ara començaré yo 

a dir al Senyor, que m’ha fet digne, que yo sia de la companyia dels seus servents». 

Lavors, li levaren lo dit menor de l’altre peu, per què sanct35 Jaume dix: «O, dit 

manovell, conforta’t! Car los grans e los petits han una resurrectió, car, axí com un 

cabell del cap no pot ésser partit dels altres,e que no vinguen36 al dia del judici, axí tu 70 

no pots ésser partit de tos companyons, que ab ells no sies». Aprés, li levaren lo segon 

dit, per què dix sanct37 Jaume: «Destroí la vella casa, que més resplandent serà que lo 

                                                 
a sal 119, 164. 
b La jota és la desena lletra de l’alfabet. 
c Lc 9, 62. 
d Sal 43, 5. 
e Lc 21, 18. 
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sol». Aprés, li levaren lo terç dit e lo quart, per què ell dix: «Conforta’m, Déu de veritat, 

per ço com yo he en tu la mia sperança».a Aprés, li levaren lo V dit, [CCCIIc] per què ell 

dix: «Senyor, a tu me sacrifich».  75 

Aprés, li levaren lo peu dret, per què sanct Jaume38 dix: «Ara offir do al rey 

celestial, per lo qual yo soffer aquest turment». Aprés, li levaren lo peu esquerre, per 

què sant Jaume dix: «Tu est Senyor, qui fas maravelles,b oges-me, Senyor, e salva’m». 

Aprés, li levaren la mà dreta, per què ell39 dix: «Per la tua misericòrida, Senyor, sia que 

m’ajuts».c Aprés, li levaren la mà esquerra e dix: «Tu est Déu viu». E, quant li levaren lo 80 

braç dret, ell dix: «Loa la mia ànima, lo Senyor, per què yo loaré Déu aytant40 com seré 

viu».d Aprés, li levaren lo braç esquerre, per què ell dix: «Encircuït m’an les dolors de la 

mia mort e en nom del Senyor meu yo seré venjat».e E, aprés, li levaren la dreta cuxa 

fins a les anques e, lavors, sanct Jaume cridà per gran dolor41 e dix: «O, Senyor meu 

Jesuchrist, ajuda’m, car encircuït m’an los plors de la mort!f E tu, Senyor, cobriràs a mi 85 

de novella carn, que no porà ésser naffrada per negú». Lavors, lo lexaren aquí quasi 

com a mort. Aprés, tantost, levaren-li l’altra cuxa sinestra, per què sanct Jaume42 cridà 

dient: «O, Senyor, oges-me, tu qui est Senyor dels vius e dels morts! Car yo stich per 

caure axí com casa que no ha pilars e trau la mia ànima, Senyor,43 del carçre».  

E, quant hagué dit açò, un hom li levà lo cap e fonch soterrat lo seu cors 90 

honradament per los chrestians. Sofferí passió lo V dia de les kalendes de decembre.44 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 lagides: legides I2 
3 sanct: sant I2 
4 en: a I2 
5 mateixs: mateix I2 
6 sant: sanct I2 
7 benesch: beneesch I2 
8 e: om. I2 
9 Sanct: sant I2 
10 sanct: sant I2 
11 VIII: huyte I2 
12 fonch: fonc I2 
13 Hiesuchrist: om. I2 
14 VIII: huyte I2 
15 circuncisió: circuucisio I1 

16 plàcia a tu: placiat I2 
17 IX: noue I2 
18 sanct Jaume: om. I2 
19 IX: nouena I2 
20 X: dee I2 
21 sanct: sant I2 

                                                 
a Sal 31, 6. 
b Sal 77, 15. 
c Sal 119, 41. 
d Sal 146, 2. 
e Sal 18, 5; 115, 3 
f sal 18, 5. 
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22 X: dee I2 
23 ço: aço I2 
24 mol: molt I2 
25 sanct: sant I2 
26 arrera: axrera I1 

27 aytal: tal I2 
28 covinent ne digne: couiuent ne digne I1  digne I2  

29 sanct Jaume: om. I2 
30 fonch: fonc I2 
31 dix: ell dix I2 
32 a: al I2 
33 sanct: sant I2 
34 V: quint I2 
35 sanct: sant I2 
36 vinguen: vingan I2 
37 sanct: sant I2 
38 sanct Jaume: om. I2 
39 ell: om. I2 
40 aytant: tant I2 
41 sanct Jaume cridà per gran dolor: per gran dolor crida I2 
42 sanct Jaume: ell I2 
43 la mia ànima, Senyor: senyor la mia anima I2 
44 decembre: deembre I2 
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[CLXXII] LA VIDA DE SANCT PASTORa 

astor abat stigué molts anys en l’ermitatge en gran abstinència, per què resplandí 

per religió. E, com la sua mare e los germans lo volguessen veure, jamés, neguna 

hora a [CCCIId] ells1 no·s volgué demostrar. E, un dia que ell anava a la sglésia, li 

vengueren a l’encontre, per què ell fugí e entrà-sse’n en la sua caseta e tancà bé la 5 

porta. E, axí, la mare, stant a la porta, plorà e dix que li obrís, per què sanct2 Pastor li 

dix: «E, per què crides vella?». E, com la mare oí la veu de son fill, cridà més fort dient: 

«O, fill! Yo·t vull veure e dich-te que,3 si yo no·t veig, que no·t tinch per fill ne t’aleté, 

com yo sia vella e canuda». A la qual respòs sanct4 Pastor: «Vols-me veure en aquest 

món o en l’altre? Car, si pots sofferir que no·m veges ací, en l’altre món me veuràs e, de 10 

açò, te fas certa». E ella5 dix: «Si yo·t puch veure en lo cel, no·t vull veure ací en aquest 

món perillós». Per què la mare se’n tornà a la sua casa. 

Lo jutge d’aquella terra, com oís dir de la honesta vida que sanct6 Pastor fahia,7 

desijà molt que·l pogués veure. E sanct8 Pastor no·s volgué a ell demostrar, per què lo 

jutge pres un seu nebot, fill de la9 germana, e, axí com si fos malfactor, mes-lo en lo 15 

carçre e dix-li: «D’aquí no exiràs fins que sanct Pastor me venga pregar per tu e yo, 

aprés, jaquir-t’é». Per què la mare de l’[CCCIIIa]infant vench a sanct10 Pastor e dix-li 

cridant que li obrís e que la volgués oir de les sues cuytes, per què no li volgué 

respondre. E ella cridà altes veus e dix-li:11 «Si tu12 jahies encarçerat ab ferres e no tenies 

qui te’n tragués, tu defalliries; donchs, hages merçè del meu fill e nebot teu, que té pres 20 

lo jutge». E sanct13 Pastor dix-li: «Dona, yo no he negun nebot ne·l prepòs haver, mas 

torna-te’n al jutge e digues-li que, per mos prechs, res no y faça». E ella tornà-sse’n al 

jutge e dix-li ço que li havia respost sant Pastor, e lo jutge dix-li: «Ves e torne-y e 

digues-li que m’scriga, que yo que·l14 leix anar per la sua amor». E, aprés, la dona tornà 

a sanct15 Pastor e dix-li ço que lo jutge li havia dit e sanct Pastor respòs-li16 que ell 25 

scrivís bé e diligentment la culpa de l’infant e, si era digne de mort, que morís: «En 

                                                 
a Aquesta vida no coincideix exactament amb LA, conté menys informació i no apareix ordenada de la 

mateixa manera. Així i tot, es veu una filiació amb el text de LA. Data de celebració: 27 d’agost.  Voragine 

dedica el final de la LA als pares del desert: «Iacopo costituisce alla fine della Legenda aurea, in 

corrispondenza della conclusione dell’anno liturgico, una sorta di appendice senza alcun rapporto con il 

calendario. C’è sicuramente una relazione con il XVI libro dello Speculum Historiale di Vincenzo di 

Beauvais, in cui sono stati raccolti i santi di cui non si avevano notizie esatte riguardo all’epoca della loro 

vita, gran parte dei quali venivano proprio dalla tradizione delle Vitae Patrum. Iacopo però inserendo in 

successione cinque capitoli dedicati ai padri del deserto, il capitolo dedicato a Barlaam e Giosafat, la 

cosiddetta Historia Longobardica e, infine, il capitolo sulla Dedicatio ecclesie, costituisce una sorta di corpus 

organico che si integra coerentemente nel leggendario, facendolo terminare proprio nel luogo, spirituale o 

materiale, dove la storia e la geografia umana si annullano, con un itinerario finale, coronamento ideale 

dell’opera, che passa dal verbum (i cinque padri del deserto) all’exemplum (Barlaam) alla storia umana 

(l’Historia Longobardica). Inoltre gli otto capitoli finali adempivano anche a una funzione pratica. Essendo 

facilmente rinvenibili nei codici a causa della loro collocazione, costituivano una sorta di prontuario a cui 

si poteva ricorrere per integrare con parole o esempi, con dati storici o ecclesiologici, ciascuna delle 

trattazioni particolari riguardanti gli altri capitoli» (Maggioni 2007: 1705). 

P 
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altra guisa,  faça’n17 lo jutge lo que·s vulla». E, aquestes paraules oïdes,18 lo jutge tragué 

son fill de la presó perquè no era culpable.  

E sant19 Pastor mostrà als seus frares que·s guardassen e que haguessen discreció 

e volguessen haver pobretat e sofferissen pacientment tribulacions, car açò són obres 30 

de vida a les ànimes. 

Fonch demanat sanct20 Pastor de la paraula de l’Evangeli, com hom se deu regir 

ab son frare,a e ell dix: «Per res que ton frare te diga no t’enfellonesques contra ell fins 

que l’ull dret te traga21 e, si en altra manera ho faràs, sens causa te enfelloniràs. Mas, si·t 

volia partir de Déu, segurament te pots enfellonir».  35 

E dix sanct Pastor que qui·s clama o és murmurador no és monge e qui té en son 

cor rancor no és monge e qui ret mal per mal no és monge e qui és ergullós no és 

monge ne si és parler. Lo ver monge, tostemps, és humil e benigne22 e suau, ple de 

caritat e, tostemps, [CCCIIIb] ha23 davant sos ulls temor de Déu per tal que no pech.24 

Demanà un frare a sanct25 Pastor què faria de la heretat que li havien jaquida. 40 

Respòs sant Pastor: «Si la dónes a la Sglésia, faran-ne convits e, si la dónes a tos 

parents, no te n’hauran merçè e, si la dónes als pobres, seràs segur. Fes-ne26 que·t 

vulles, que alre no s’i té a dir».27 

Fonch un frare qui havia fet gran peccat e volgué fer penitència per tres anys. E 

demanà a sanct28 Pastor si seria molt e ell respòs que molt gran cosa era. E demanà-li si 45 

un any hi bastaria e ell dix que molt gran cosa seria a home que tengués o volgués fer 

penitència complida un any. E aquells qui de prop li staven digueren: «Fasse’n fins a29 

XL dies». Mas sanct30 Pastor los dix: «Tota penitència stà a son proïsme en perdonar e 

en penedir-se del mal que ha fet ab bon cor e ferm prepòsit de no tornar en lo peccat e 

que faça satisfactió si complir ho pot. E açò és penitència, la qual abasta a tot peccador 50 

e, aprés tres dies, pot rebre lo cors de Jesuchrist preciós». 

                                                 
1 ells: elsl I1 

2 sanct: sant I2 

3 que: que que I1 

4 sanct: sant I2 

5 E ella: Apres ella li I2 
6 sanct: sant I2 
7 fahia: fehia I2 
8 sanct: sant I2 
9 la: la sua I2 
10 sanct: sant I2 
11 ella crida altes veus e dix-li: ella lauors cridant altes veus li dix I2 
12 tu: tu germa I2 
13 sanct: sant I2 
14 que·l: lo I2 
15 sanct: sant I2 

                                                 
a Es refereix a Mt 5, 22: «Doncs jo vos dic: El que s’irrite amb el seu germà serà condemnat pel tribunal: el 

qui l’insulte serà condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleïsca acabarà al foc de l’infern». 
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16 sanct Pastor respòs-li: sant pastor li dix I2 
17 faça’n: faça I2 
18 oïdes: recitades per la mare del infant I2 
19 sant: sanct I2 
20 sanct: sant I2 
21 traga: trague I2 
22 e benigne: e beingne I1 benigne I2 

23 tostemps ha: ha tostemps I2 
24 pech: pec. Totes aquestes coses dix sanct pastor als seus frares I2 
25 sanct: sant I2 
26 Fes-ne: E axi frare meu fes ne I2 
27 no s’i té a dir: no ti se a dir I2 

28 sanct: sant I2 
29 fins a: om. I2 
30 sanct: sant I2 
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[CLXXIII] LA VIDA DE SANCT1 JOHAN ABATa [CCCIIIc] 

ohan abat, ab Epiphani,b com XL2 anys hagués stat en l’ermitatge, demanà-li quant hi 

havia profitat e ell respòs:3 «Des que començí de ésser hermità, sol no·m trobà 

menjant». E ell respòs: «Ne a mi felló». 

Legim que, com Epiphani bisbe donàs carn a Hylarió abat,4 ell li dix: «Perdona’m, 5 

pare,5 car, despuys que yo rebí aquest hàbit, no menge res que negú matàs». E respòs lo 

bisbe:6 «Aprés que yo prenguí7 aquest hàbit, no jaquí dormir negú qui hagués res 

contra mi». E respòs l’altre: «Pare, perdona’m8 que millor est que yo». 

Volgué sanct9 Johan, a semblança dels àngels, entendre a Déu servir e despullà’s 

tot quant vestia e stigué tota una sepmana en l’ermitatge. E, com ell hagués gran fam e 10 

les mosques e vespes lo picassen, tornà e vengué-sse’n a la cel·la de son frare, lo qual li 

dix: «Qui est tu?». E aquell li respòs: «Yo só Johan, lo teu frare». E ell li dix: «No es mon 

frare, car Johan àngel és tornat e no stà entre hòmens». E ell li respòs:10 «Verament, yo 

só». E l’altre no li volgué obrir e lexà’l defora fins al matí. Aprés, ell li dix: «Si est hom,11 

mester has a treballar d’on visques; si est àngel, ops has star en cel·la». E ell respòs: 15 

«Perdona’m, car peccat he». 

Sanct Johan hermità,12 com se moria, pregaren-lo los frares que·ls jaquís alguna 

bona paraula per heretat e ell respòs e dix:13 «No fiu may ma pròpria voluntat ne 

mostrí neguna cosa a negun hom que yo primer no la fes».14 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 

2 XL: quaranta I2 
3 respòs: li respos I2 
4 carn a Hylarió abat: a hylario abat carn I2 
5 pare: pare reuerent I2 
6 respòs lo bisbe: lo bisbe respos I2 
7 prenguí: prengue I2 
8 Pare, perdona’m: Perdonam pare I2 
9 sanct: sant I2 
10 li respòs: respos al seu frare I2 
11 hom: home I2 
12 hermità: abat e hermita I2 
13 ell respòs e dix: lo benauenturat sant johan los respos dient I2 
14 fes: fes. E dites aquestes paraules tramés lespirit al seu creador I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Data de celebració: 17 d’octubre o 9 de novembre. Sant Joan Abat visqué en el segle IV. 
b «Episius» (LA 172, 1). Possiblement l’error es deu a l’aparició del bisbe Epifani a continuació. 

J 
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[CLXXIV] LA VIDA DE SANCT1 MOYSÉS ABATa 

oysés abat dix a un frare qui li demanà sermó: «Stà segur en ta cel·la e Déu 

ensenyar-t’à cosa que [CCCIIId] may no vist».2 

Un vell era, lo qual, com fos caygut en gran malaltia, fonch servit per los frares. E 

vench lo vell e dix a l’abat: «Vaig-me’n en Egypte per tal que no enuig los frares». E 5 

l’abat Moysés li respòs: «No y vages, car en fornicació cauràs». E lo vell li dix: «Mort és 

meu cors e, encara·m dius aytals coses?».3 E, axí, partí’s de aquí e anà-sse’n en Egipte e, 

com açò sabessen los hòmens qui li staven entorn, donaven-li moltes coses. E vench a 

ell una verge per servir-lo en sa4 malaltia e, aprés algun temps, com fos millorat del 

mal que havia, caygué en peccat ab ella e ella fonch prenys d’ell. E, com los vehins li 10 

demanassen de qui era prenys, ella dehia d’aquell vell, mas aquells no la’n crehien.5 E 

lo vell dehia: «Yo só aquell qui u he fet, per què guardau bé l’infant». E, aprés, com 

vench en lo temps, ella parí e, com l’infant fonch6 desmamat, lo vell lo pres e posa’l-se 

als seus muscles e tornà-sse’n. E, un dia, com fos festa en aquella terra, entrà en la 

sglésia e, com los frares lo veren, ploraren, als quals dix lo vell: «Veus aquest infant, fill 15 

és [CCCIIIIa] meu e só desobedient. Donchs, guardau-vos frares que yo açò he fet en ma 

vellesa e pregau Déu per mi». E anà-sse’n en la sua cel·la e tornà al començament de la 

sua primera conversació. 

Un altre home7 vell dix a sanct Moysés: «O, senyor abat, yo só mort!». E l’abat li 

respòs: «Fill, confessa’t, car, si tu8 dius que es mort, lo diable és viu». 20 

Lig-se en una hystòria que frares qui eren de un monestir parlaven de un altre 

frare9 de aquell mateix orde qui era molt culpable. E, com lo reprenien, ell callava, que 

no dehia mot. E, un dia, ell pres un sach e posà’l-se a la esquena ple de arena e, de 

aquella arena, portava una poca davant. E los frares dehien-li per què u fahia e aquest 

dehia: «Port-la per mos peccats, qui són tants com en aquesta arena ha grans, e port-la 25 

darrera per ço com los tinch en la esquena ficats. E, mentre que tinch l’arena, 

remembre’m10 e conech que só peccador. E la arena que port davant als pits són los 

peccats dels meus vehins e dels meus companyons, que yo penç que·ls puga instruir a 

penitència e a carrera de salut, e prech Déu més per ells que per mi».  

Com l’abat Moysés fos fet capellà, lo bisbe de la ciutat li dix: «Abat, tu es fet 30 

blanch».b E sanct11 Moysés respòs: «Senyor, si yo só blanch defora, dins en lo cor só 

negre per mos peccats». E, com lo bisbe volgués provar la sua humilitat, ell dix als 

capellans: «Com yo seré a l’altar, vosaltres lançau-lo de la sglésia benignament e, aprés, 

segiu-lo per veure e oir ço que dirà». E, axí com lo lançaven de la sglésia, dehien-li: 

                                                 
a Data de celebració: 18 de juny o 28 d’agost. Sant Moisés Abat reuneix en una mateixa figura tres 

personatges homònims d’entre els segles IV i V. 
b Sant Moisés Abat era etíop i, per tant, de pell negra. 

M 
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«Hix defora sarrahí negre». E, axí com exia defora, ell dehia: «Lo diable és negre e 35 

horrible, mas hom12 qui Déu ama no pot ésser13 negre». [CCCIIIIb] 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCT: De sant I2 
2 vist: has vist I2 

3 aytals coses: tals paraules I2 
4 sa: la sua I2 
5 crehien: crehian I2 
6 fonch: fos I2 
7 home: hom I2 
8 tu: om. I2 
9 frare: frare de altre monestir I2 
10 remembre’m: remembrem me I1 

11 sanct: sant I2 
12 hom: lome I2 
13 pot ésser: es I2 
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[CLXXV] LA VIDA DE SANCT1 ARSENIa 

Arseni, dementre que stava en son palau, ell pregava Déu que fos endreçat a la sua 

salut e oí una veu que li dix: «Arseni, fuig als hòmens e seràs salvat». Per què ell féu 

vida de monge. E, axí com ell adorava, ell oí una veu que li dix: «Arseni, fuig e calla e 

reposa’t».  5 

Lig-se, axí mateix, que, com tres frares fossen fets monges ‒e açò és com diu 

«reposa’t»‒, la un elegí tal obra que treballàs per los hòmens e que la sua obra pogués 

plaure a tots e que fes pau entre enemichs, lo segon monge elegí que visitàs los malalts, 

lo terç volgué star sols en pau. Per què lo primer, volent complir son offici, no pogué 

acabar que pogués fer obra que a tots fos plasent2 e lo segon no pogué complir son cor 10 

de visitar los malalts, tants eren e de tantes infirmitats. E aquests dos vengueren-se’n a 

l’altre frare, qui vivia sols en l’ermitatge, e digueren-li que ço que havien començat que 

no u havien pogut acabar, per què ell prengué davant ells una scudella ple[CCCIIIIc]na 

d’aygua e féu-la3 moure un poch e l’aygua tornà tèrbola e, aprés, l’aygua reposà e tornà 

clara. E dix: «O, frares meus! Vejau com és reposada l’aygua que yo havia moguda e, 15 

axí, és de aquells que stan entre los hòmens, que, per lo torbament de les gents, no 

poden veure lurs peccats ne complir neguna bona obra que sia bé ne a profit de lur 

ànima e, com se partexen de les gents, lavors veen sos peccats». 

E sanct4 Arseni trobà un hom5 en l’ermitatge tot nuu e menjava herbes6 e 

corregué-li darrera7 que·l pogués aconseguir e dehia-li: «O, home, per Déu Jesuchrist, 20 

te deman8 que m’speres!». E aquell li respòs: «Si tu m’encalçes per Jesuchrist, yo fuig 

per la sua amor, que no vull que t’acostes a mi». E sanct9 Arseni, veent açò, despullà’s 

una grossa roba que portava per ço que més leugerament lo aconseguís. E, com aquell 

hom lo véu despullar, dix-li: «Ara te speraré yo per ço com t’es despullat de la matèria 

del món». E, quant sanct Arseni se fonch10 a ell ajustat, dix-li: «Prech-te que·m digues 25 

en quina manera poré yo ésser salvat». E l’ome li respòs: «Fuig als hòmens e calla». 

Una dona vella molt noble vench a sanct11 Arseni per tal que·l pogués veure ‒e 

vengué-y a prechs de Theòfilo bisbe‒, mas no·s volgué a ella demostrar en neguna 

manera. E, un altre jorn, la dona hi tornà e trobà’l a la porta de la cel·la e lançà’s als 

seus peus, mas ell la’n levà ab gran indignació e dix-li: «Si tu vols veure la mia cara, 30 

bé·m plau12 que ara la veges». Mas ella, quasi com13 raig de sol qui la ferís en los ulls, 

no la pogué veure, tan gran era la resplandor qui n’exia. E sanct14 Arseni li dix: «Dona, 

tu has fet prou gran defalliment com es gosada venir a mi e serà major aquell que faràs 

com seràs [CCCIIIId] tornada en la ciutat, com daràs a entendre a les gents que tu15 has 

vista la mia cara, ço que no has, per què los ciutadans vendran a mi e dar-m’an 35 

torbament en ma contemplació». E la dona respòs: «No·t temes, senyor, car ja per mon 

dir negú no y vendrà, mas prech-te que prechs Déu per mi e sies recordant de mi». E 

                                                 
a Data de celebració: 19 de juliol a Occident. Sant Arseni el Gran visqué del 354 al 429/430. 
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sanct16 Arseni li dix: «Yo prech Déu, lo meu Senyor, que apart a tu de mon coratge, que 

no t’haja en memòria ne·m recort de tu». E la dona, irada per la resposta, tornà-sse’n en 

la ciutat e posà’s al lit per tristor. E, com l’archibisbe17 sabé que malalta era,18 vengué-la 40 

a confortar e ella respòs: «Yo só torbada e tinch gran tristor per tal resposta que l’abat 

Arseni m’à feta». E l’archibisbe19 respòs: «E no saps tu, que dona est, com lo dimoni 

treballa nit e dia los sancts20 hòmens per dona e és content e alegre com los pot 

encendre per lur amor? Per què pots saber que l’abat, qui és home sanct,21 t’à dites 

aquestes22 paraules per ço com tu, que es dona, te gosist acostar a veure la sua cara, 45 

mas sàpies que ell prega Déu per tu e per tots los altres, car nit e dia no stà en alre sinó 

en pregar Déu per los peccadors». 

Lig-se23 de un sanct24 home qui havia un servent, lo qual dix al sanct25 hom: 

«Prech-te, senyor, que anem per lo món algun temps e veurem e oirem algunes coses 

que may no vérem». E lo sanct hom li dix: «Amich, plau-me molt que nosaltres anem 50 

en tot loch on tu vulles anar, mas que dona no y haja». E dix lo servent:26 «E, qual és lo 

loch que dona no y haja?».27 Respòs lo bon hom: «En loch desert e solitari no habiten28 

dones». 

Un frare hagué a passar a la sua mare una gran aygua e embolicà’s les mans ab 

un drap e posà-la sobre la sua esquena. E, com hagué [CCCVa] l’aygua passada, la mare 55 

li dix: «Fill, per què·t cobrist les mans?». E lo fill li dix: «Sàpies, mare, que yo só exit de 

dona, per què yo no vull sia tocada per mi ne haja memòria de dona». 

Comptava l’abat Daniel de sanct29 Arseni que ell, lo dia del vespre del dissapte, 

stava en oració e jaquia lo sol resplandent detràs la sua squena e stenia les mans al cel e 

no·s lexava de la oració fins que l’endemà altra vegada lo sol davant los seus ulls30 60 

resplandia. E totes nits vel·lava e, com era prop del matí, volia un poch reposar e 

dormir per raó de la frèvola31 e flaqua natura e dehia a la son: «Vine, mal servent!». E, 

tantost, tancava los ulls e reposave’s e furtava lo dormir tant com podia e, aprés, 

levave’s.  

Aquest mateix Arseni, com sehia a obra de les sues mans, un drap tenia en lo si 65 

per les làgremes, les quals, per lo desig que havia de la vida perdurable, corrien e 

cahien spesses dels seus ulls.  

E, com lo pare de sanct32 Arseni fos noble senador de Roma,33 en la fi de la vida 

féu testament e jaquí grans riqueses a sanct34 Arseni. E, quant ell véu lo testament que li 

portaren, ell lo volgué cremar, mas un seu parent, qui lo y havia portat, se lançà als 70 

seus peus e pregà’l que no u fes, car ell, qui lo y havia portat, perdria lo cap. E sanct35 

Arseni li dix: «Yo fuy mort abans que mon pare morís e, com ell sia ara mort, com ha 

fet a mi hereu? Lo testament e la heretat sia de quisvulla, car, si Déu ho vol, meu no 

serà». E, axí, lexà-u tot, que no·n volgué res pendre. 

Dehia l’abat Daniel que sanct Arseni comptava als frares e dehie-u quasi que de 75 

altri ho hagués oït dir, mas, en quant hom pot entendre, ell mateix véu tal visió. E 
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dehia: un dels monges vells sehia en la sua cel·la e, cuytadament, vench a ell [CCCVb] 

una veu que dix: «Hix defora e mostrar-t’é les obres dels hòmens». E levà’s e isqué 

defora e portà-sse’n aquell e mostrà-li un hom negre, axí com a sarrahí de Ethiòpia, 

qui, ab una destral, tallava lenya e fahia gran càrrega e assajava de portar aquella 80 

càrrega e era tan gran e fexuga que no la podia portar, mas rehia-se’n e tallava més 

lenya e affegia e ajustava sobre aquella càrrega. Altra vegada, li mostrà un hom qui 

stava sobre una bassa e poava aygua e lançava-la en una altra bassa que venia en 

aquella primera e cuydava-la exugar, ço que fer no podia, que, tanta com ne trahia, 

tanta n’i tornava. Altra vegada, li dix: «Vine e segueix-me e mostrar-t’é altra cosa». E 85 

véu un gran temple e dos hòmens qui cavalcaven en cavalls e cascú portava sobre lurs 

spal·les un fust, ço és, una perxa longa. E volien ensemps entrar per la porta d’aquell 

temple e lo fust que portaven de travers de la part detràs no·ls jaquia entrar per la 

porta e no s’humiliava ne·s baxava la un a l’altre, mas contenien ensemps volent entrar 

e no u podien fer, car negú no s’humiliava de aquells36 que fes loch a l’altre. E37 exposà-90 

li aquestes visions dient: «Aquests qui les perxes porten són aquells qui han senyoria 

dels sancts38 monges, mas vivifiquen si mateixs en lur cor ab inflament de supèrbia e 

no s’humilien ensemps e no volgueren anar en la carrera de humilitat de nostre Senyor 

Déu Jesuchrist, qui dix: “Apreneu de mi, qui só suau e humil de cor, e trobareu repòs 

en les vostre ànimes”.a Donchs, per ergull de cor, romangueren foragitats del regne del 95 

rey dels cels, ço és, Jesuchrist. E, aquell qui tallava la lenya e sobre la càrrega encara hi 

ajustava més que no podia portar, açò [CCCVc] és hom39 qui és carregat en molts peccats 

e sobre la càrrega de sos40 peccats ajusta tostemps peccats, al qual fóra ops e li fóra 

convinent que fes penitència dels primers peccats abans que no ajustar peccats sobre 

peccats.41 E, aquell qui poava aygua de la bassa, són aquells qui fan alguns béns, mas 100 

fan més peccats de obra, per ço perexen e són destroïdes les bones obres que han fetes. 

A fer cové,42 donchs, que l’ome, axí com diu l’apòstol, que obra ab temor e ab tremor la 

salut sua».  

E aquesta paraula era tostemps en la boca del vell Arseni e, ab la qual, és exit del 

món: «De parlar, moltes vegades me só penedit, mas de callar may me penedí». E, com 105 

morís aquell Arseni, foren torbats fortment sos dexebles e dix-los lo vell:43 «Encara no 

ve la mia hora, mas com vendrà yo us ho diré e sereu jutjats davant la cara de Jesucrist 

si jaquireu a negú pendre res del meu cors per relíquies». E, lavors, li digueren: «E, què 

farem, car no sabem vestir mort ne soterrar?». E dix lo vell: «E no sabreu metre una 

soga al meu peu e, axí, que·m tireu fins al mont?». E, com degués retre l’espirit, los 110 

frares lo veren plorar e digueren-li: «En veritat, pare, tu tems44 e has paor de la mort?». 

E ell dix-los: «En veritat, lo que en mi és ara tostemps hi fonch, de què yo fuy monge he 

haguda gran temor». E, axí, reposà’s en pau e, com açò sabé l’abat Pastor, que de 

aquesta vida era passat l’abat Arseni, plorà e dix: «Benaventurat es abat Arseni, car 

                                                 
a Mt 11, 29. 
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plorat has tu mateix, e aquell qui en aquest món no plorarà, tostemps, per força, 115 

plorarà dellà». 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 plasent: plaent I2 
3 féu-la: fen la I1 

4 sanct: sant I2 
5 hom: home I2 
6 herbes: herba I2 
7 darrera: derrera I2 
8 deman: demane I2 
9 sanct: sant I2 
10 fonch: fonc I2 
11 sanct: sant I2 
12 plan: plau I1 

13 com: com a I2 
14 sanct. sant I2 
15 tu: om. I2 
16 sanct: sant I2 
17 l’archibisbe: larchebisbe I2 
18 malalta era: era malalta I2 
19 l’archibisbe: larchebisbe I2 
20 sancts: sants I2 
21 sanct: sant I2 
22 aquestes: aqueixes I2 
23 Lig-se: Lig se aximateix I2 
24 sanct: sant I2 
25 sanct: sant I2 
26 dix lo servent: aquell dix I2 
27 haja: hage I2 
28 habiten: habitan I2 
29 sanct: sant I2 
30 lo sol davant los seus ulls: dauant los seus ulls lo sol I2 
31 frèvola: freuol I2 
32 sanct: sant I2 
33 de Roma: om. I2 
34 sanct: sant I2 
35 sanct: sant I2 
36 no s’humiliava de aquells: de aquells nos humiliaua I2 
37 E: En apres I2 
38 sancts: sants I2 
39 hom: home I2 
40 de sos: dels seus I2 
41 no ajustar peccats sobre peccats: aiustar peccats I2 
42 cové: conue I2 
43 vell: bon vell I2 
44 tems: tens I1 
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[CLXXVI] LA VIDA DE SANCT1 AGATHON ABATa [CCCVd] 

gathon abat per tres anys tengué una pedra que·s metia en la boca per ço que 

callàs. 

Fonch demanat a sanct2 Agathon qual virtut era major que hom observàs 

tostemps e fos millor plasent3 a Déu e ell respòs: «Oració devota, car, per oració,4 5 

treballa hom en pregar nostre Senyor e los dimonis ne fugen e los peccats ne prenen 

remey e tothom qui persevera en oració fa obra de gran batalla, ço és, ab lo dimoni e ab 

la carn». 

Un frare demanà a sanct5 Agathon en qual manera poria star més perfetament ab 

los frares e ell dix: «Fill, tu stà ab ells axí com a ovella e lança ira de ton cor, car no és en 10 

hom pijor passió que de ira per ço com la ira és engenradora de totes passions, car, si 

hom irós resuscitava morts, no plauria a Déu ne als hòmens per raó de la sua ira». 

Un frare qui era irós dix: «Si yo stava sol,6 no·m poria enfellonir». E, axí, apartà’s 

de la companyia dels altres frares. Axí que, una vegada, omplí7 un cantarell de aygua e 

vessà’s e omplí-u8 la segona vegada e vessà’s e omplí-u9 la terça e [CCCVIa] vessà’s. E 15 

ell, molt felló, trencà lo vexell e tornà en si mateix e conegué que lo diable, que·l fahia10 

enfellonir ab los altres, lo fahia11 enfellonir com era tot sol. E dix: «Tornaré a la 

companyia, car en tot loch ha treball e, en tot loch, ha mester paciència e la ajuda de 

Déu». 

Foren dos frares qui stigueren lonch temps en pau e en concòrdia e en amor,12 20 

que no s’enfelloniren negun temps la un contra l’altre. E la un d’ells digué: «Façam 

baralla entre13 nosaltres axí com fan los altres hòmens en lo món». «Yo no puch saber –

dix l’altre frare– en qual14 manera se fa baralla, car may ne fiu ne·n só usat». E dix 

l’altre frare: «Yo t’o mostraré: posa una rajola enmig de mi e de tu e yo diré que mia és 

e tu diràs que, abans, és tua e, axí, començarem baralla». Per què ells posaren la rajola 25 

entre abdós e aquell dix: «Aquesta rajola és mia». E l’altre li respòs: «Si tua és, pren-la e 

ves-te’n ab ella». E, per ço com la un d’ells fonch15 obedient e no fonch comogut a ira, 

no·s pogueren contendre. E, si açò era tengut entre los irosos, que n’i hagués un qui fos 

obedient e suau, baralla no s’i mouria ne fellonia. 

Sanct16 Agathon era savi a entendre e no era pereós a treballar e era scars en son 30 

menjar. E, com17 se degué morir, stigué en un loch que no·s mogué de tres dies ab los 

ulls uberts e, com los frares lo cridassen, ell18 responia: «Yo stich davant lo juý de Déu». 

E ells digueren:19 «E, com pots haver tu paor20 del juý de Déu, que tostemps has stat en 

ton bon prepòsit? E nosaltres no cuydam que tu21 hajes fallit». E ell los dix: «Sapiau que 

ver és que yo só treballat en observar los manaments de Déu22 ab tot mon poder, mas, 35 

com yo sia home carnal, no sé si són stades plasents23 a Déu les mies obres, per què 

stich ab temor». E ells24 digueren: «Les25 tues obres te fan testi[CCCVIb]moni que són 

                                                 
a Data de celebració: 9 de juliol o 11 de setembre. 

A 
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stades plasents26 a Déu, qui·t rebrà en lo seu regne». E sant27 Agathon respòs: «Yo no 

presomech28 fins que sia vengut davant lo meu Senyor, car no és lo seu juý aytal com 

aquells29 dels hòmens». E, com30 li volguessen més demanar, dix: «Mostrau-me caritat e 40 

amor e no parleu ab mi, car affanyat só»31. Per què ell32 ab gran goig tramés a Déu 

l’espirit.33 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 sanct: sant I2 
3 plasent: plaent I2 
4 oració: la oracio deuota I2 
5 sanct: om. I2 
6 sol: sols I2 
7 omplí: vmpli I2 
8 omplí-u: vmpliu I2 
9 omplí-u: vmpliu I2 
10 fahia: fehia I2 

11 fahia: fehia I2 
12 e en amor: om. I2 
13 entre: cntre I1 

14 qual: quina I2 
15 fonch: fonc I2 
16 Sanct: Lo benauenturat sant I2 
17 com: com lo glorios sant I2 
18 ell: lo benauenturat sanct Agathon benignament los I2 
19 digueren: digueren li I2 
20 E, com pots haver tu paor: Com pots tu pare hauer temor I2 
21 tu: en res I2 
22 Déu: nostre senyor deu I2 
23 plasents: plaents I2 
24 ells: los frares li I2 
25 Les: Pare les I2 
26 plasents: plaents I2 
27 sant: lo benauenturat sant I2 
28 presomesch: presumesc I2 
29 com aquells: semblant daquell I2 
30 com: com los frares I2 
31 affaynat só: yo so affaynat  I1 
32 Per què ell: E dites aquestes paraules I2 
33 a Déu l’espirit: lespirit a deu I2 
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[CLXXVII] LA VIDA DE SANCT PAFUNCI1a 

afunci fonch hom de Déu qui era molt anomenat hermità e del més pregon de 

aquells lochs dels boscatges era habitador, en les regions de Reclòs, qui és molt 

noble e bella ciutat en les parts de Thebayda.  

De aquest Pafunci trobam per fael recitació dels sancts2 pares que, com fos de 5 

vida de àngel e un jorn pregàs Déu que li mostràs a quals dels sancts3 era semblant, <e> 

l’àngel de Déu, qui li stava davant, li dix que seria semblant a un hom qui havia nom 

Simphoniach, qui en aquest castell ab art de cantar se guanyava la vida. Axí que 

Pafunci, oint açò, maravellà’s e, cuytat, anà-s[CCCVIc]se’n al castell e trobà Simphoniach 

ab gran studi e ab gran cura. E demanà-li quines obres havia fetes ne perseverava e 10 

aquell li respòs que la cosa era aytal4 que ell era hom5 peccador e de molt mala e no 

digna vida e que no havia molt temps, de ladre que era, en aquest offici leig que ara 

usava s’era embolcat. E Pafunci stava pensant si, per ventura, neguna piadosa obra 

hauria feta usant dels ladronicis e aquell dix: «Neguna cosa de bé no he feta, sinó 

que·m membra que, com entre los ladres fos presa una verge sagrada de Déu e los 15 

meus companyons li volguessen corrompre sa virginitat, posí’m enmig e contrastí-y e 

desliurí-la d’aquella legesa e, de nit, torní-la a la sua casa, d’on era sens tot mal. En6 

altre temps, trobí una molt bella dona e de honesta forma errant per l’ermitatge e yo 

demaní-li d’on era ne com era venguda en aquell loch e ella·m respòs: “No·m demans 

res com yo só la més desaventurada dona que visca e no·m demans per què, mas, si·m 20 

vols haver per serventa, mena’m on te vulles. Yo, desaventurada, tinch un marit qui, 

per deute del fisch del rey, moltes vegades és stat rodat e, de totes altres penes, molt7 

lejament tractat e stà pres en lo carçre e, per neguna altra cosa no és pres, sinó per ço 

que8 soffirà moltes penes. E tenim9 tres fills qui, per necessitat de aquell deute, són 

venuts.10 E yo, mesquina, que a semblants penes só tenguda, fuig en aquelles e só plena 25 

de misèria e de tota fretura e, per aquests11 lochs, me’n vaig amagant e só stada tres 

dies sens negun menjar”. E, com yo oí açò, haguí pietat de aquella e portí-la-me’n a la 

mia cova e sadollí-lí la sua ànima, que per fam era congoxada. E doní-li CCC sous, per 

los quals dix que ella e son marit e sos fills eren ob[CCCVId]ligats en deute e12 en penes, 

e, ab aquells CCC sous, los desliurí tots». «E yo ‒dix Pafunci‒ neguna cosa aytal no he 30 

feta, emperò creu que tu saps que entre los noms dels monges lo nom de Pafunci és 

honrat e só stat, no de mijançera vida e studi, per ço que13 la vida en aquestes 

disciplines aytals mana Déu. Emperò, de tu ha revelat que no has menys de mèrit 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Pafnuci en la LA. El FS amplia la nòmina dels pares del 

desert que Voragine ha extret de les Vitae Patrum amb algunes vides més de sants afins: dos que no 

arreplega LA, sant Pafnuci i santa Eufrosina, i tres que apareixen desplaçades, santa Teodora, santa Taís i 

santa Pelàgia. Data de celebració: 11 de setembre. Nom de d’alguns sants anacoretes d’Egipte entre els 

segles IV i V que es confonen sovint, especialment un Pafnuci que la tradició considera autor de la vida de 

sant Onofre, del qual havia estat deixeble, i un Pafnuci de Scete, deixeble de Macari. Es representa com un 

vell barbut amb llibre a la mà. 

P 
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envers ell que yo, car vet, frare, encara que tu uses leig offici, no has14 menor loch ne 

menor mèrit envers Déu e no menyspreus la tua ànima». E aquell, tantost, lançà les 35 

caramelles que en la mà portava e seguí aquell en l’ermitatge e l’art de música e del 

cantar mudà en spiritual cant de vida e de pença. E, per tres anys, en molt streta 

abstinència se liurà e exercità si mateix en psalms e en oracions dia e nit e lo camí 

celestial, per virtut de coratge, anà e passejà. E, aprés los tres anys, l’espirit seu, entre 

los sancts, a Déu reté. 40 

E, altra vegada, Pafunci a nostre Senyor supplicà que li mostràs qui era a ell sobre 

terra semblant. E, feta la oració, li vench la veu de nostre Senyor e dix-li: «Sàpies que tu 

es semblant a un hom qui ha nom Primari, qui stà ací prop en una vila». Les quals 

coses oïdes, tantost, Pafunci anà en aquell loch e tocà a la porta de la casa d’aquell, lo 

qual lo rebé e, axí com havia acostumat a fer, lavà-li los peus e mes-li taula e féu-li 45 

convit. E, mentre que menjaven, demanà a l’hoste quins fetes eren los seus e aquell, 

com de si humils coses respongués e volgués de ses obres ésser celat e amagat, abans 

que no ésser publicat, e Pafunci forçant-lo per prechs que li féu com li dehia que revelat 

li era per nostre Senyor que ell era digna15 de la companyia dels monges, <e> aquell ja 

responia més humils coses e dehia: «Sàpies que yo no he fet negun [CCCVIIa] bé, 50 

emperò, com la paraula de Déu a tu és stada revelada en aquell a qui res amagar ne 

celar no puch, aquestes coses te diré. Trenta anys són passats que yo he tenguda 

continència ab ma muller, que negú no u sap, e he haguts d’ella tres fills e, per raó de 

haver fills, la prenguí e usí ab ella e neguna altra dona dellà ençà no he coneguda; e 

may cessí de rebre hostes ne sofferí que negú isqués a carrera abans que yo; negun 55 

hoste no jaquí exir de ma casa sens vianda; may negun pobre yo menyspreí ne scarní, 

mas aquelles coses que mester havien los doní; e, si fuy en juý, no amí ne rebí la 

persona de mon fill contra justícia; los fruyts del treball d’altri may en mon alberch no 

entraren; si oí plet ne contesa, jamay no cessí fins que hagués posats en pau los 

discordants; e negun hom may reprenguí de culpa ne los meus servents; e may los 60 

bestiars meus menjaren los blats ne les messes d’altri; e may a negun hom qui en los 

meus camps volgués sembrar no u vedí ne may a mi no elegí los millors alous ne als 

altres los més dolents he stojats ne jaquits; ne may, tant com en mi fonch possible, no 

doní consell que lo més poderós fes tort al menys poderós; tostemps studií en la mia 

vida, que no fes enuig ne entristís a negú; si tinguí juý, may a negú condamní, mas los 65 

pledejants a concòrdia e avinença a fer-los fer studií. E aquesta institució e regla de 

vida, ajudant nostre Senyor, he tenguda fins al dia de huy». E, com Pafunci hagué oït 

açò, besà lo cap d’aquell e dix: «Beneesca a tu nostre Senyor de Syon e que veges 

aquelles coses que bones són en Hierusalem, car, per cert, bé e convinentment aquestes 

coses has complides. Aquella cosa a tu defall que de tots béns és sobirana: que lexes 70 

to[CCCVIIb]tes les coses e seguesques la saviesa de Déu e cerques los tresors de la més 

secreta sciència, als quals en neguna manera no poràs venir si no denegues tu mateix e 

ports la creu e seguesques Jesuchrist». E aquell, com aquestes coses hagués oïdes, poch 
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ni molt, no·s trigà ne neguna cosa en sa casa no ordenà e seguí l’om de Déu e anà-sse’n 

ab ell en lo desert.  75 

E, com venguessen en un riu e no trobassen navili ab què poguessen passar, 

manà en aquell que ab ell entràs en lo riu, on havia gran fondura de aygua, e abdosos 

passaren, que envides los tocà als costats. E, com fossen venguts en lo desert, Pafunci 

meté-lo’n en una cova que stava un poch lunyet del seu monestir e liurà-li l’orde de la 

spiritual conversació e mostrà-li los exercicis e los usos dels acabats studis e de la 80 

acabada vida e les més secretes coses de sciència li ensenyà. E, com l’agués en totes 

coses instruït e mostrat, ell mateix, Pafunci, se donà a penitències de abstinències e 

pensà’s que lo treball que d’abans havia sofferit era molt poch, als quals treballs era 

acomparat d’aquell Primari, qui mostrava que fos constret dels fets del món. E, com fos 

passat algun temps e aquell que ell havia mes en l’ermitatge fos vengut a perfectió de 85 

bones obres e com un dia Pafunci segués en la cel·la, véu l’ànima de aquell que se’n 

pujava entre los àngels, qui dehien: «Benaventurat és aquell lo qual has elet e pres, car 

habitarà en los palaus teus». E, com ell aquestes coses ves, que lo bon hom era rebut de 

aquest món, encara aquest Pafunci stava en dejunis e en oracions e donà’s a majors e 

acabades penitències. 90 

Altra vegada, pregà Déu a qui era semblant entre los hòmens e la veu de Déu li 

respòs dient: «Semblant est en aquell mercader, lo qual veu[CCCVIIc]ràs venir a tu, mas 

leva’t prest e ves a ell, que aquí és present, e encontra’l». E Pafunci anà-y tantost e 

encontrà un mercader de Alexandria qui portava mercaderia de XX M sous en tres naus 

de Thebayda. E era religiós qui havia studi de bones obres e havia passats als seus 95 

servicials X sachs de legums, que aportaven al monestir de l’hom de Déu Pafunci. E, 

per aquesta raó, hi venia lo mercader, al qual dix Pafunci: «E, què fas ‒o, preciosa e 

molt digna ànima a Déu!‒ e quin treball és ab tu ab les coses terrenals, al qual semblant 

companyia és donada a les coses celestials? Lexa aquestes coses, que terra són e de 

terra pensen, lexa-les en perdó del regne de Déu». Axí que lo mercader sols no·s tardà e 100 

manà a la companyia que totes les coses que eren sobrades que les donassen als pobres, 

jatsia que ell n’agués molt donat. E aquell seguí sant Pafunci en lo desert e, en aquell 

loch mateix, lo posà e l’ordenà on havia posats los primers, lo qual, en semblant 

manera, fonch instruït de totes coses en exercicis e en usos spirituals e stigué en studis 

de la saviesa de Déu. E, a poch temps passat, aquest a la congregació dels sancts16 fonch 105 

appellat. 

De la conversació de una dona que havia nom Tayci, la qual per aquest Pafunci 

tornà a la sancta fe, e la penitència de aquella per vers senyals fonch rebuda envers 

nostre Senyor piadós e misericordiós e, en lo libre de Jeroni, és scrita més 

verdaderament. 110 

E, aprés poch temps, Pafunci, axí mateix, en aquells studis e exercicis e treballs de 

molt gran abstinència la sua vida posà. E stigué-li un àngel de nostre Senyor davant e 
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dix-li: «Vine, beneÿt, entre aquells tabernacles perdurables qui a tu són deguts, car vet 

que ab mi són los prophetes qui rebran a tu en lur companyia. E açò a tu, primerament, 

no t’o he volgut revelar [CCCVIId] per tal que, per ventura, no n’haguesses ergull o 115 

vanaglòria o no cayguesses en algun trebal de la penitència que has sofferta». E, aprés 

aquestes coses, visqué un dia e, com alguns preveres venguessen en aquell per visitar, 

totes aquelles coses que nostre Senyor en aquell havia revelades los manifestà e dix a 

aquells: «Negun hom en aquest món no deu ésser menyspreat, jatsia que fos ladre o 

altre o posat en cadena, encara si és laurador de camps ne si en aquells usa o que sia 120 

constret en matrimoni, encara que sia mercader o mercaderies port. Emperò, en tot 

l’orde de la humanal vida són ànimes que plaen a Déu e han alguns benifets amagats 

en los quals se delita17 Déu. On és certa cosa que, no solament la perfectió de la vida o 

la semblança de l’hàbit a Déu és plasent, mas encara la fermetat e l’acabament de la 

pença e la prova de les bones obres». E, quant açò de cascunes coses hagués dit, liurà 125 

l’espirit a Déu e, en presència dels preveres e dels frares, los àngels se’n pujaren la 

ànima sua cantant hymnes e loant Déu per aquell. 

                                                 
1 SANCT PAFUNCI: sant Pafunci hermita I2 

2 sancts: sants I2 

3 sancts: sants I2 
4 aytal: tal I2 
5 hom: home I2 
6 En: E en I2 
7 totes altres penes molt: moltes altres cruels e terribles penes I2 
8 que: que ell mesqui I2 
9 tenim: tenim nosaltres I2 
10 venuts: stats venuts I2 
11 aquests: aquestes I1 

12 e: om. I2 
13 que: om. I2 
14 no has: tu no hauras I2 
15 digna: digne I2 
16 sancts: sants I2 
17 delita: delite I2 
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[CLXXVIII] LA VIDA DE SANCT PAFUNCI HERMITÀa 

Fonch un hom en Alexandria per nom Pannúcius e era honrat en totes coses guardant 

los manaments de Déu. E prengué muller de gran linatge plena de honestes costumes, 

mas no podia haver fills de ella a qui lexàs les sues riqueses aprés sa mort. E fahia 

almoynes a sglésies e a pobres nit e dia per ço que complís sos desigs e dejunava e 5 

pregava Déu que li donàs fills ‒e la muller fahia allò mateix‒ e que poguessen trobar 

algun hom sanct1 qui·ls acabàs ab Jesuchrist lur voluntat. Per què lo marit se n’anà a un 

monestir on havia un abat e monges dignes de pregar [CCCXaa]2 Déu e aportà’ls molta 

moneda que·ls offerí e hagué gran fe en Déu que, per lurs pregàries, fossen oïts. E, com 

l’abat l’agué entés, hagué d’ell compassió e pregà Déu per ell que li donàs infants. E 10 

Déu oí ses oracions e donà’ls una filla, la qual fonch batejada com hagué VII anys e 

hagué nom Eufrosina. E son pare, veent la conversació del monestir, portave-y3 sovint 

sa muller e sa filla e l’abat e los monges beneïren-los. E, per ço com la filla era molt 

bella e plasent a Déu, lo pare e la mare la amaven molt. 

E, com la infanta hagué XII anys, morí la mare. E lo pare ensenyà-li de letra e 15 

aprengué tant que tothom se’n maravellava4 e, per la sua bellesa, molts la li demanaven 

per muller e ell no la volia maridar, sinó que dehia: «Sia feta la voluntat de Déu». E un 

hom honrat de la terra demanà-la per son fill, la qual cosa atorgà en Pannúcius.5 Aprés, 

com ella fos de edat de XVIII anys, lo pare la portà al monestir on ella solia anar e féu-

los gran almoyna e dix a l’abat: «Lo fruyt de les tues oracions ama6 a tu, per ço, 20 

pre[CCCXab]ga per ella, car marit li vull donar». E dix-li l’abat: «Meteu-la dins lo 

monestir e yo parlaré ab ella». E, en presència de tots, ell la beneí e amonestà-la de 

ésser casta e de haver paciència e temor de Déu. E, axí, ella stigué aquí tres dies e posà 

son prepòsit en açò que l’abat li digué e als psalms e a la conversació dels monges 

veent la lur bona vida. E dehia: «Benaventurats són aquells hòmens qui en aquest món 25 

són semblants als àngels e, aprés d’aquesta vida, van a la vida perdurable». On 

començà lo seu cor ésser comogut7 en lo cel de la temor de Déu. Enaprés tres dies, dix 

Pannúcius8 a l’abat: «Pare senyor, prega per salut de la tua serventa, car anar-nos-n’em 

a la ciutat». E, tantost, sancta Eufrosina lançà’s als seus peus e dix: «Pare sanct, pregau 

Déu per mi que Déu guany la mia ànima». E l’abat Steve pres-li la mà e dix-li: «Déu, 30 

qui coneixs l’ome abans que sia nat, tu hages cura d’aquesta tua serventa, que meresca 

companyia haver en lo regne dels cels». E, axí, se’n tornaren pare e filla a la ciutat. E 

Pannúcius,9 si trobava monge negú, portava’l a casa sua e pregava’l que pregàs Déu 

per sa filla.  

                                                 
a Encara que l’epígraf esmente sant Pafnuci ermità, del qual ha tractat la vida anterior, el capítol narra la 

vida de santa Eufrosina. Voragine no inclou una vida dedicada a santa Eufrosina. Data de celebració: 1 de 

gener a Occident. La vida de santa Eufrosina (morta ca. 470) apareix també arreplegada en les Vitae Patrum. 

Es representa com a monjo. 
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Un dia, com l’abat havia a fer festa de un sanct qui era cap e títol del monestir, 35 

tramés un monge qui havia nom Pafunci a Pannúcius,10 que vengués a la festa. E, com 

lo monge entràs en lo palau de Pannúcius,11 demanà’l a la companyia e digueren-li que 

no y era. E na12 Eufrosina dix al monge quants monges eren al monestir e ell dix CCCL. 

E Eufrosina dix: «E, qui vol entrar en vostra companyia, és-hi rebut?». E ell dix: «Hoc, 

ab gran goig per la paraula que dix nostre Senyor: “Aquell qui ve a mi no·l lançaré 40 

defora”».a E dix Eufrosina: «Cantau tots en una sglésia e dejunau tots [CCCXac] 

comunament?». Respòs lo monge: «Contínuament cantam, mas no dejunam tots 

egualment, mas cascú a sa voluntat, segons los dejunis». E Eufrosina li dix: «Yo volria 

venir en aqueixa vida beneÿta, mas tem mon pare, lo qual, per vanaglòria e ergull 

d’aquest món, me vol donar marit». Respòs lo monge: «Germana, no soffirau que·s 45 

corrompe lo vostre cors ne la bellesa vostra per l’escarn del món, mas sposau-vos ab 

Jesucrist, qui us pot donar per aquestes coses transitòries lo regne del cel e la 

companyia dels àngels. E hix-te de casa amagadament e reb l’àbit en algun monestir». 

E, com ella ho hagué oït, plagué-li molt e dix: «No volria que lech me levàs dels cabells, 

qui no serva fe». E lo monge li dix: «Ton pare vendrà al monestir e trametràs per algun 50 

monge qui vendrà13 ab gran goig». E, en aquestes paraules, vengué en Pannúcius14 e 

demanà al monge què volia, lo qual li dix que l’abat15 volia que anàs al monestir a 

honrar la festa e Pannúcius16 anà-y molt alegre. 

E, quant fonch allà, na17 Eufrosina dix a un missatge seu: «Ves en aytal monestir e 

entra en la sglésia e, lo primer monge que trobaràs, fes-lo’m venir». E aquell féu-li venir 55 

un monge, al qual ella dix: «Senyor, yo tinch pare chrestià e és servent de Déu e vol-me 

donar marit e yo no·l vull, per què yo tem ésser desobedient a mon pare. E no sé què·m 

faça, tota la nit passada yo no he dormit pregant a nostre Senyor que m’ajut». Respòs lo 

monge: «Nostre Senyor dix que, si hom no renuncia al pare e als fills e als frares en la 

pròpria ànima,b no pot ésser son dexeble. E, què·t diria yo? Sàpies que, si tu pots 60 

sofferir les temptacions de la carn, seràs benaventurada, per què fuig a les riqueses de 

ton pare, car ell trobarà prou here[CCCXad]us a qui les darà. E ves-te’n en algun 

monestir spiritual, on stan viudes e pubills e pelegrins, e scapa als perills d’aquest món 

per ço que la tua ànima no sia damnada». Respòs Eufrosina: «A Déu e a les tues 

oracions me coman e iré en loch on treballaré perquè salva l’ànima». Dix lo monge: 65 

«Aytals desigs no·s partesquen de tu». E dix-li: «Sabràs fer penitència?». E ella respòs: 

«Per ço he tramés a tu, que·m dóns benedictió e que·m leves dels cabells». E lo monge 

féu oració e levà-li dels cabells, axí com a monge, e vestí-li una gonella d’ome e féu 

oració a Déu e dix axí: «Déu, qui desliura tots los seus sancts, ell te guart de tot mal». 

Aprés, lo monge se’n tornà ab gran goig loant nostre Senyor Déu. Sancta Eufrosina 70 

pensà, dient: «Si vaig en monestir de dones, mon pare m’i trobarà e traurà-me’n per raó 

                                                 
a Jn 6, 37. 
b Vid. Mt 12, 46-50; Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-21. 
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del meu spòs. Donchs, iré-me’n al monestir dels hòmens per tal que negú no·s penç 

que yo hi sia». Aprés, se despullà son vestit feminil e vestí’s com a home.  

E, com fonch vespre, isqué’s de casa e amagà’s e un loch per tota la nit. E ella, per 

voluntat de Déu, lo matí se’n vengué ab V C sous que hagué presos al monestir on son 75 

pare era tan privat e dix al porter que digués a l’abat que un castrat18 lo demanava, qui 

venia del palau de l’emperador. E l’abat li dix com lo véu: «Fill, per què est vengut?». 

Respòs-li sancta19 Eufrosina: «Yo tinch gran desig de fer la vida dels monges, car, en la 

nostra ciutat, no ha vida de bona conversació e, si a vós plau, vinch star ab vós e port 

alguna riquesa e dar-la-us-he». Respòs l’abat: «Bé sies vengut, fill. Vet ací lo monestir si 80 

ab nosaltres vols habitar, mas digués-me ton nom». E ella respòs: «Yo he nom 

Smaragde». Dix l’abat: «Jove est e no poràs sols star e hauràs mester [CCCIXa] monge 

qui t’enseny la regla e la condició dels monges». E respòs sancta Eufrosina: «Pare, yo 

faré ço que tu manaràs». Aprés, donà los V C sous que havia aportats en la mà de l’abat 

e dix: «Reb, pare, entretant aquests e, si veig que no basten, vendran-ne més». E l’abat 85 

appellà un monge qui havia nom Agapitus, e era hom sanct, e dix-li: «Vet aquest 

monge, serà ton fill e ton dexeble, ensenyà-li en tal manera que sembla a tu». Enaprés, 

féu oració e senyà’l. Aprés, Agapitus rebé’l.  

E ell tenia tan bella cara que, com venia a la sglésia a pregar Déu, los monges 

n’eren scandalizats per males cogitacions que lo dimoni los fahia e·ls inflamava tant 90 

que tots n’eren agreujats com tan bell jove havien mes en lo monestir. E l’abat, veent 

açò, cridà Smaragde e dix-li: «Fill, la tua cara és bella, per la qual gran scàndel n’à 

vengut als frares, per què yo vull que stigues sols. E loa nostre Senyor en una cel·la e 

menja e beu aquí e no isques ne vages dessà ne dellà. E mana a Agapitus que·t mostra 

una cel·la solitària en què stigues, on fasses penitència». E, axí, u féu com li fonch 95 

manat. Emperò, Eufrosina stava en oració e en vigílies nit e dia e en simplicitat de cor e 

servia Déu tant que son maestre se’n maravellava e u comptava a tots los frares, qui·n 

fahien laors a Déu.  

E, com son pare fos vengut lo matí a casa e no trobàs la filla en la cambra, fonch-

ne molt trist e demanà-la a les companyies, les quals digueren que la nit passada 100 

l’avien vista e que·s pensaven que son spòs la se n’havia portada. E, tantost, tramés a 

casa de l’spòs e no le y20 trobà, axí que, lavors, l’espòs e lo pare de l’spòs ne foren 

torbats e vengueren-se’n a la casa de Pannúcius.21 E trobaren-lo al lit molt torbat e 

digueren-li que algú l’avia enganada e la se n’[CCCIXb]havia portada, per què cercà per 

lochs e per22 naus e monestirs de dones e per los despoblats e per coves e no la 105 

trobaven. E lo pare dehia: «O, filla mia molt amada! O, lum dels meus ulls! O, 

consolació de la mia vida! E, qui ha abaxada la mia riquesa e qui l’à scampada e qui ha 

la bellesa de ma filla corrompuda?». 

E, com se fonch molt congoxat, vench-se’n a l’abat e lançà’s als seus peus e dix-li 

ço que li era esdevengut de sa filla e, tantost, appellà los monges e dix-los que fessen 110 
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oració a nostre Senyor que la demostràs. E, axí, pregaren Déu dejunant tota una 

sepmana e no·ls fonch revelat, car la vida e la oració de sancta Eufrosina era a nostre 

Senyor plasent e volia que no fos dexelada en tota la sua vida. Axí que l’abat començà a 

consolar lo dit chrestià Pannúcius23 dient: «Hages paciència de la disciplina de nostre 

Senyor, car aquell qui ell ama castiga. On sàpies que, sens voluntat de Déu, un ocell no 115 

cau en terra e, axí, la tua filla serà guardada, que res no li esdevendrà de mal. E creu 

que ella ha elegida on que sia bona part e, per açò, res de ella no·ns és stat revelat. E, si 

fos cayguda en males obres, Déu no haguera menyspreat lo treball dels frares ne lurs 

oracions e tinch fiança en Déu que en bona vida la trobaràs». E, quant en Pannúncius24 

hagué oït açò, rebé consolació e besà l’abat e los frares e tornà-sse’n a casa faent gràcies 120 

a Déu. E stava en oració e fahia almoynes e, sovint, venia al monestir e comanave’s en 

les oracions dels monges. 

E, un dia, lançà’s als peus de l’abat dient: «Pare, prega per mi que yo puga 

sofferir aquesta dolor de ma filla, car, de dia en dia, se renova e creix la naffra de la mia 

dolor e la mia ànima és tribulada com més va». E, com l’abat lo ves [CCCIXc] axí torbat, 125 

dix-li: «Vols parlar ab un frare qui és vengut de l’emperador en25 Theodosi?».a E en 

Pannúcius26 dix: «Plau-me molt». E l’abat appellà Agapitus e dix-li: «Mena aquest hom 

a la cel·la de Smaragde». E, com véu lo pare, encontinent lo conegué e pres-se a plorar e 

lo pare no la conegué, car la sua cara li era mudada per la gran abstinència que fahia 

per raó de les vigílies e de les làgremes que lançava e ella, que·s cobrí la cara ab la 130 

cugulla per ço que no fos coneguda. E, aprés, se assegueren e ella començà a parlar de 

la benaventurança del regne celestial e de la glòria perdurable, en qual manera, per 

almoyna e casta conversació e per humilitat e caritat, pot hom venir en aquella glòria 

tan benaventurada, e encara per menysprear lo món, e que negú no devia amar fill ne 

filla més que Déu, qui és creador de totes coses: «Car, segons que diu la Scriptura, los 135 

apòstols sofferiren tribulacions e hagueren paciència e obraren ab conversació e 

pobretat e, axí, u deus tu fer». E, com lo pare véu ella star en tan gran plor e en tanta de 

contrició, pres-li’n compassió en son cor e no li volgué més dir. E la sancta dona, 

tement-se que no la conegués e que no la embargàs, no li volgué molt parlar, sinó que li 

dix: «Bon hom, creu-me de bon consell, car sàpies que Déu no·t desempararà. E, si ta 140 

filla fos en perdició, Déu te haguera manifestat on és e, si fos en obres de dimoni, ho 

haguera Déu revelat abans, que no volguera que ella e tu fósseu tostemps en dolor. Per 

què yo tinch fe en Déu que ella ha rebut bon consell, car nostre Senyor diu en un 

Evangeli: “Aquell qui ama son pare més que Déu no és digne de haver Déu e aquell 

que no renuncia a totes les co[CCCIXd]ses que posseeix no pot ésser dexeble de Déu.”b 145 

Donchs, poderós és nostre Senyor en aquest món que·t pot manifestar ta filla on és. E 

lexar te deuries de plorar, que a tu mateix mates de tristícia, mas fes-ne gràcies a nostre 

Senyor e no·t desespers. Car lo meu maestre Agapitus moltes vegades m’à dit que un 

                                                 
a Teodosi I, emperador del 379 al 395. 
b Lc 14, 26 i 33. 
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hom de bona vida havia perduda sa filla e la plorava axí com si fos morta, que no sabia 

què s’era feta, e que s’era lançat als peus de l’abat per ço que, per ses oracions e dels 150 

frares, la pogués cobrar. E, havent l’abat d’ell compassió, dehia a mi que yo que·n 

pregàs Déu e yo, jatsia que sia27 indigne, moltes vegades n’é pregat Déu que aquell 

hom degués donar comport e consolació. E, per ço com crech que tu sies aquell qui 

cerques ta filla, he volgut ab tu parlar e plau-me, com vist,28 que, per ventura, hauràs 

per mi alguna consolació e prech nostre Senyor que, d’aquí avant, te ajut. E ves-te’n en 155 

bona hora». E, com ell se’n partís molt confortat, se’n vench a l’abat dient: «La mia 

ànima és molt confortada per lo frare on me manist anar e ara só alegre per la gràcia de 

Déu en la sua paraula axí com si hagués trobada ma filla». E, tantost, tornà-sse’n a la 

sua casa loant nostre Senyor. 

E, quant na29 Eufrosina hagué stat XXXVIII anys, caygué en gran malaltia. E, un 160 

dia, en Pannúcius30 vengué al monestir e saludà los frares e dix a l’abat: «Si·t plau, 

senyor, lexa’m veure Smaragde, lo qual desija veure la mia ànima». E l’abat dix a 

Agapitus que lo y menàs. E, ell entrant aquí, en la cel·la on ell jahia malalt, Eufrosina 

començà a plorar e, ab grans làgremes, Pannúcius31 dix: «O, Smaragde! On són les tues 

promissions ne les tues paraules dolçes, que·m prometist de veure ma filla, mas 165 

[CCCXba] tu veig que·m desempares, de qui yo havia consolació? O, mesquí! E, ab qui 

m’aconsolaré yo ara en la mia vellesa? Car XXXVIII anys ha passats que he perduda ma 

filla e no la trop e, tostemps, prech per ella e ara semblave’m que l’agués trobada». E 

Eufrosina, veent lo gran plor de son pare, dix-li: «Perquè es torbat tu mateix, te mates. 

Cuydes-te que lo poder de nostre Senyor sia disminuït e que neguna cosa sia greu a 170 

ell? Posa fi a la tua tristícia e membre’t en qual manera al patriarcha Jacob demostrà 

nostre Senyor Joseph son fill, lo qual plorava axí com a mort. On te prech que, per tres 

dies, no·m desempares e resta ací ab mi». E, axí, Pannúcius,32 oint açò, pensà’s que ella 

li diria alguna cosa de sa filla. 

E, aprés tres dies, per revelació de Déu, dix Pannúcius33 a Eufrosina: «Yo he ja 175 

sperats III dies». E Eufrosina, conexent lo dia de la sua mort, appellà son pare 

humilment e dix-li: «Déu totpoderós ha ordenada bé la mia misèria e ha complit bé 

mon desig e ha’m portada a ma fi e, no per mos mèrits, mas per la sua pietat, que m’ha 

guardada dels aguayts del dimoni. E ha acabat lo temps de ma vida, on dech haver la 

corona de justícia, e no vull lexar a tu congoxós ne trist de ta filla: yo só aquella 180 

mesquina e tu est mon pare, vet que vista m’as e he satisfet a tu de açò que t’havia dit. 

E no leixs lo meu cors despullar ne levar a negú, mas tu mateix ho fes. E, per ço que yo 

prometí a l’abat haver moltes possessions si u pogués sostenir en aquest loch, <e> tu 

compleix ço que yo he promés, car yo sé que aquest loch és honrat. E prega Déu per 

mi». E, açò dient, ella tramés l’espirit a Déu. E, com lo pare hagué oïdes aytals paraules 185 

e ves que morta era, totes les entra[CCCXbb]menes tenia torbades e caygué en terra axí 

com a mort.  
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E vench Agapitus e véu que era morta e Pannúcius,34 qui jahia en terra com a 

mort. Lançà-li aygua per la cara e dix-li: «Què és açò, senyor?». E Pannúcius35 dix: 

«Lexau-me star que axí vull morir, yo he vistes huy grans maravelles». E, plorant e 190 

cridant, dix: «O, filla mia! Per què abans no t’eres manifestada a mi per tal que morís ab 

tu per franca voluntat? Ay, las! E, com t’és amagada a mi, filla mia, ne com poguist 

sostenir los aguayts dels adversaris ne les malvestàs de les tenebres e venguist a la vida 

del Fill de Déu per ta mundícia e sancta vida!». Agapitus, oint tot açò e conexent tan 

gran miracle, stigué spantat e corregué a l’abat e dix-lo-y tot. E l’abat vench aquí e 195 

lançà’s en terra plorant e dix: «O, Eufrosina, sposa de Jesuchrist e filla dels sancts, no 

vulles oblidar los teus conversadors de aquest monestir, mas prega per nosaltres nostre 

Senyor que nosaltres, baronívolment obrant, vingam a port de salut e que·ns fasses 

haver participació ab tu e ab los teus companyons!». Enaprés, l’abat féu ajustar los 

monges e, ab deguda honor, soterraren-la loant e glorificant Déu, qui, en linatge 200 

femenil e frèvol, havia obrats tants miracles. Un monge ab un36 ull besà-li la cara ab 

grans làgremes e, tantost, fonch sanat de l’altre ull. E son pare donà les riqueses que 

tenia a sglésies e a monestirs e, assenyaladament, en aquell monestir. E, en la cel·la de 

sa filla, ell stigué e aquí visqué X anys en sa vida e, aprés, ell morí. 

                                                 
1 sanct: sant I2 
2 Error de foliació per CCCVIII. 
3 portave-y: portauay I2 
4 maravellava: marauella I2 
5 Pannúcius: Pannuci I2 
6 ama: amen I1 I2 
7 comogut: çomogut I2 
8 Pannúcius: Pannuci I2 
9 Pannúcius: Pannuci I2 
10 Pannúcius: Pannuci I2 
11 Pannúcius: Pannuci I2 
12 na: om. I2 
13 vendrà: venrà I2 
14 en Pannúcius: Pannuci I2 
15 que l’abat: quel reuerent abat I2 
16 Pannúcius: Pannuci I2 
17 na: om. I2 
18 castrat: eunuch I2 
19 sancta: santa I2 
20 le y: la y I2 

21 Pannúcius: Pannuci I2 
22 per: pes I1 

23 Pannúcius: Pannuci I2 
24 en Pannúcius: Pannuci I2 
25 en: om. I2 
26 en Pannúcius: Pannuci I2 
27 que sia: om. I2 

28 vist: te vist I2 
29 na: om. I2 
30 en Pannúcius: Pannuci I2 
31 Pannúcius: Pannuci I2 
32 Pannúcius: Pannuci I2 
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33 Pannúcius: Pannuci I2 
34 Pannúcius: Pannuci I2 
35 Pannúcius: Pannuci I2 
36 ab un: un ab I1 
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[CLXXIX] LA VIDA DE SANCTA1 THEODORAa [CCCXbc] 

heodora fonch2 noble dona e tenia marit rich en temps de l’emperador en3 

Cenoni,b lo qual marit seu temia molt Déu. E, com lo diable hagués enveja de la 

sancta dona, ell féu enamorar d’ella un noble hom perquè ella era molt bella, lo qual li 

tramés moltes joyes e la pregà que fes a ses voluntats, mas ella menyspreà les paraules 5 

e los dons que li portaven e trabellaven-la tan fort que no tenia negun repòs. Enaprés, 

ell li tramés una dona metzinera que li féu tant que la féu consentir ab aquell baró. E, 

com sancta Theodora conegué que havia feta error contra Déu e contra son marit, molt 

amargosament ferí’s la sua cara e los seus pits dient: «O, cativa,4 yo he perduda la mia 

ànima e lo esguardament de la sua bellesa!». E lo marit vench e trobà la muller que 10 

plorava e ell aconsolà-la, per què ella no·s volgué aconortar. E, per lo matí, ella se n’anà 

en un monestir de dones e demanà a l’abadessa si Déu sabia un peccat que havia fet. E 

l’abadessa respòs-li: [CCCXbd] «Sàpies que neguna cosa no·s pot amagar a Déu per ço 

com Déu veu e sap tot quant és fet ne dit». Per què ella plorant dix: «Dóna’m lo libre 

del sanct5 Evangeli per ço que yo mateixa me convertesca». E aquí ella jurà per 15 

totstemps6 tenir castedat. E, aprés, vengué-sse’n a casa e tallà’s los cabells entorn e 

vestí’s les robes de son marit e anà-sse’n a un monestir de monges negres, luny de aquí 

VIII legües,7 e digué als monges que volia ésser monge. E, com la demanassen de son 

nom, dix-los que havia nom Theodori, per què la reberen en l’orde pensant que fos 

hom. Per què ella començà de fer aquí tots los officis del monestir, tant que a tots era 20 

agradable lo seu servey. 

Aprés algun temps, l’abat li dix que anàs ab lo carro a comprar oli a la ciutat, per 

què ella ho féu volenterosament. E lo seu marit plorava tots dies pensant que fos 

fugida ab algun home, mas un àngel li dix: «Leva’t gran matí e stà en lo camí on sanct 

Pere pres martyri e aquella persona que trobaràs primera, aquella, és la tua muller». E 25 

sancta Theodora vestida com a monge passà per aquell loch dient: «O, marit tan bo! E 

tant yo he treballat que sia neta del peccat que he fet contra tu». E, com fonch prop 

d’ell, ella lo saludà dient: «Sia alegrat lo Senyor meu». Mas ell no la conegué, abans 

stigué aquí molt longament pensant que fos stat decebut. E una veu dix-li: «Aquell 

qui·t saludà era ta muller». 30 

E la sancta dona, stant en lo monestir, féu molts miracles, car ella desliurà un 

hom naffrat de poder de una bèstia qui l’havia tot rosegat e menjat e, per ses pregàries, 

resuscità l’om e matà la bèstia. Mas, com lo diable hagués enveja de la sua sanctedat, ell 

li apparegué dient: «O, mala dona! Públicament has desemparat lo teu ma[CCCXIa]rit 

per ço que ací venguesses e que·m8 menyspreasses. E sàpies que ab les mies virtuts yo 35 

                                                 
a La vida de santa Teodora apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant Sir, 

que no apareix en en el FS i que en la segona versió de LA fou incorporada darrere de la «Dels sets frares i 

la lur mare». Data de celebració: 10 de juliol. Es representa com a monjo, a vegades acompanyat d’algun 

dimoni. 
b Zenó, emperador romà d’Orient del 474 al 491. 

T 
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comouré baralla contra tu e fer-t’é negar Christ». E, com ella se fonch9 senyada, lo 

diable desparegué. 

Una vegada, axí com ella anà a la ciutat a plegar e se’n tornava ab son carro, 

albergà en un alberch qui stava prop lo camí, en lo qual stava una moça que li dix que 

jagués ab ella pensant que fos hom.10 E la sancta11 dona respòs-li dient que no u podia 40 

fer. E la moça anà-sse’n e emprenyàs de un hom e ella dix que de Theodori era prenys. 

E, com la moça hagué infantat e l’abat ho sabé, reptà molt sancta Theodora e ella dix-li: 

«Senyor abat, peccador só e deman misericòrdia e merçè». Per què l’abat la lançà del 

monestir ab l’infant e ella nodrí l’infant ab let de bèsties e de altre coses VI anys.a  

E lo diable hagué gran enveja de la sua paciència e apparegué-li en semblança de 45 

son marit e dix-li: «Què fas tu ací, dona mia? Vet que yo languesch per tu e no me’n 

puch aconortar. E vine ab mi, car, encara que hages dormit ab altri, no me’n preu12 

menys, abans te perdó». E ella, creent que fos son marit, dix-li: «Yo vull star ací 

tostemps, per què no vull tornar ab tu per ço com lo fill d’en13 Johan cavaller ha jagut 

ab mi e vull fer penitència del defalliment que he fet contra tu». E, aprés, ella conegué 50 

lo dimoni, lo qual la volgué altra vegada temptar. E apparegueren-li molts dimonis en 

loch de males bèsties e anava’ls darrera un hom qui·ls dehia: «Menjau aquesta mala 

dona!». Mas la sancta dona adorà nostre Senyor Déu e, tantost, desparegueren. Altra 

vegada gran multitut de cavallers li vengueren davant e anava primer un príncep e 

digueren los cavallers: «Leva sus e ado[CCCXIb]ra lo nostre príncep». E ella respòs: «Lo 55 

Senyor Déu Jesuchrist ador yo». E, com ells ho diguessen al príncep, ell manà que le y14 

portassen e que la turmentassen tant fins que fos morta. Per què ella, tantost, se senyà e 

tota aquella companyia desparegué. Altra vegada véu un hom qui portava un cistell15 

ple de diversos menjars, lo qual li dix: «Lo príncep qui·t ferí te diu que te’n ports açò e 

que u menges». E la sancta dona senyàs, per què lo dimoni desparegué. Altra vegada 60 

véu a sos peus molt16 or e, com se fonch senyada, l’or desparegué. 

E, com foren complits VI anys, l’abat se pensà la sua paciència, per què la féu 

venir al monestir ab l’infant. E, quant hagué aquí viscut loablament per dos anys, ella 

pres l’infant e mes-lo ab ella en la sua cel·la. E, com fos dit a l’abat, ell tramés allà 

alguns hòmens qui la scoltassen e oïren que la dona dehia a l’infant: «O, fill molt dolç! 65 

Vengut és lo temps de la mia mort, yo·t desempar, per què et coman a Déu e aquell 

hages per pare e per mare e per defensor. O, fill molt car! En dejunis e oracions stà e 

serveix devotament los frares». E, aquestes paraules dites, ella tramés a Déu l’espirit e, 

com l’infant ho véu, plorà fortment.  

E, en aquella nit, l’abat véu en visió que grans núpcies se apparellaven e venien 70 

órdens d’àngels e de màrtyrs e de confessors. E, aprés, véu una dona sola en lo mig 

d’ells que era encircuïda e vengué sobre lo lit a les núpcies e tots aquells qui prop li 

staven la honraven. E oí una veu que dix: «Ací és lo monge en Theodori, qui falsament 

                                                 
a Cf. Santa Marina, cap. XC, en el qual es relata un episodi semblant. 
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fonch accusat. E los anys e los temps són mudats sobre ella, car verament és castigada 

per ço com ensutzà lo lit de son marit». E, com l’abat fonch despertat, ell anà a la cel·la 75 

ab tots [CCCXIc] los monges e trobà-la morta e veren que era dona. E, encontinent, 

fonch17 fet gran brogit en los cels. E l’abat tramés per lo pare de la dona, qui la havia 

diffamada, e dix-li: «Lo marit de la tua filla és mort, vet que dona era». 

Enaprés, l’àngel parlà a l’abat e dix-li: «Leva sus e cavalca e ves a la ciutat e 

aquell que trobaràs primer porta’l ací». E, tantost, com fonch a la ciutat, trobà un hom 80 

qui li vench davant, al qual ell demanà on anava, e ell respòs: «La mia muller és morta 

e vaig-la a veure». Per què l’abat lo cavalcà en les anques de la bèstia e portà’l al 

monestir e véu sa muller, que era morta, e féu sobre ella gran dol. Aprés, l’abat mes lo 

marit en l’orde e hagué lo offici que tenia sa muller e, aquí stant, ell se adormí en nostre 

Senyor. 85 

E l’infant de sancta Theodora seguí la sua nodriça per bons costums, axí que, com 

l’abat fonch mort, aquell fonch elegit per tots abat. 

                                                 
1 SANCTA: santa I2 

2 fonch: fonc I2 
3 en: om. I2 
4 cativa: captiua I2 
5 sanct: sant I2 
6 totstemps: tostemps I2 
7 legües: lengues I1 

8 que·m: quel I2 

9 fonch: fonch I2 
10 hom: home I2 
11 sancta: santa I2 
12 preu: prese I2 
13 d’en: de I2 
14 le y: lay I2 
15 cistell: castell I1 

16 molt: om. I2 
17 fonch: fonc I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 998 

                                                                                                                                               

 



 999 

[CLXXX] LA VIDA DE SANCTA1 THAYCISa 

Taycis era una molt bella dona e fonch errada,b per què los seus hòmens 

ama[CCCXId]dors, los uns ab los altres, se’n mataven. E, com açò oí dir un abat, qui 

havia2 nom Pafunci, ell se vestí axí com a hom del món e pres XII3 diners e anà-sse’n a 

ella en una ciutat de Egipte e dava-li los diners axí com si volgués jaure ab ella e ella 5 

dix-li: «Entrem-nos-en en lo lit primer». E Pafunci4 dix-li: «Ha-y altra cambra que sia 

més secreta que aquesta?». E aquella respòs: «Hoc, una en què negú no y entra, 

emperò, si tu tems5 Déu, no és loch on a ell te pugues amagar, car a la sua deïtat res 

amagar no s’i pot». Per què l’abat li dix: «Donchs, si tu saps açò que dius, per què has 

fetes perdre tantes ànimes? Sàpies que, entre los teus defalliments e los altres que has 10 

fets fer, seràs damnada». Lavors, la dona se lançà als peus de l’abat dient: «Sàpies, pare 

sanct,6 que yo desig penitència en remissió de mos peccats e tu prega Déu per mi. E 

dóna’m tres dies de acort e, aprés, faré ço que tu volràs». E, com l’abat li donàs dia que 

tornàs a ell, dins aquell temps pres ço que tenia guanyat per peccat, aportà-u7 en lo mig 

de la ciutat e fonch aquí dient al poble: «Veniu vosaltres qui peccàreu ab mi e vejau què 15 

faré de açò que he de8 vosaltres guanyat». E valia l’or que ella portava sobre si bé XL 

liures e aquí ella ho cremà tot ab los vestiments. E, com ho hagué fet, anà-sse’n a l’abat. 

E l’abat, prop de un monestir, féu-li una caseta e mes-la dins e tancà-li desobre e 

segellà9 les portes ab plom e lexà-li una finestra per on li donassen a menjar e manà als 

frares del monestir que li donassen pa e aygua. E ella dix: «Pare, en qual manera dech 20 

yo pregar?». E ell dix: «No es digna que nomens lo nom de Déu ne de la Trinitat per ço 

com la tua boca és plena de iniquitat e les tues mans són [CCCXIIa] ensutzades de 

malvestats. E no fasses res, sinó star agenollada devers orient, e digues sovint aquestes 

paraules: “Tu, qui m’has feta, merçè hages de mi!”». 

E, quant ella hagué stat tres anys enclosa, l’abat hagué d’ella compassió e anà-25 

sse’n a sanct10 Anthoni, qui era, axí mateix, abat, per saber si Déu havia perdonats los 

peccats a aquella dona. Per què sanct11 Anthoni manà als seus frares que·s posassen 

tots en oració per tal que Déu los revelàs ço que en Pafunci demanava. E, axí com ells 

staven en oració, en12 Pau, qui era dexeble de l’abat sanct13 Anthoni, véu lo cel ubert e 

véu un lit ornat de preciosos draps, lo qual guardaven tres vèrgens que eren molt 30 

belles de cara, per què dix Pau entre si: «Aquell lit, és de Anthoni?». E una veu respòs: 

«No és de Anthoni, abans és de sancta14 Taycis, que fonch mala dona». E, com fonch 

dia clar, Pau recomptà la visió que havia vista a l’abat Pafunci, lo qual se n’anà ab gran 

goig a la sancta15 dona e obrí-li la caseta per ço16 que isqués, mas ella lo pregà que 

encara la lexàs star enclosa. E l’abat dix-li:17 «Hix defora, car sàpies que los teus peccats 35 

                                                 
a La vida de santa Taís apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la De sancta Margarita 

dicta Pelagius, que no arreplega FS i que, al seu torn, es troba darrere de santa Pelàgia. Data de celebració: 8 

d’octubre. Santa Taís (segle IV) es representa de manera semblant a santa Maria Magdalena, a vegades 

apareix acompanyada de sant Pafnuci. 
b «Thaysis meretrix» (LA 148, 1). El text català és més decorós i censura la professió de la santa. 



 1000 

te són perdonats». Per què ella li respòs:18 «Déu m’és testimoni, car, despuys que só ací 

enclosa, fiu un ajustament dels meus peccats e posí’ls davant los meus ulls e he pregat 

tots dies perquè·m fossen delís».19 Lavors, l’abat dix-li: «No t’ha Déu perdonats los teus 

defalliments per la tua penitència, mas per ço com tu has haguda la sua temor en ton 

cor». E, quant l’agué20 treta de aquell loch, ella aprés visqué21 VII dies e anà-sse’n ab22 40 

Déu. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 
2 qui havia: per I2 
3 XII: diners I2 
4 Pafunci: sant pafunci I2 
5 tems: temps I2 
6 sanct: sant I2 
7 aportà-u: e aportau I2 
8 de: ab I2 
9 segellà: sagella I2 
10 sanct: sant I2 
11 sanct: sant I2 
12 en: om. I2 
13 sanct: sant I2 
14 sancta: santa I2 
15 sancta: santa I2 
16 ço: om. I2 
17 dix-li: li dix I2 
18 ella li respòs: la benauenturada santa thaycis respos al abat I2 
19 delís: delits I2 
20 l’agué: lo benauenturat abat sant pafunci hague la santa dona I2 
21 visqué: visque tansolament I2 
22 ab: a I2 
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[CLXXXI] LA VIDA DE SANCTA1 PELÀGIAa [CCCXIIb] 

elàgia fonch2 de la ciutat de Antioquia e fonch riqua de molt gran riqueses e era 

bella de cors e vestie’s molt vanament e era vana de coratge e no era neta de son 

cors. E, una vegada, anava per la ciutat e no portava res sobre si, sinó or e argent e 

pedres precioses e moltes bones odors, e seguien-la gran multitut de infants e dones. E, 5 

quant en3 Nonus bisbe la véu, ell se’n plorà molt fortment per ço com volia més plaure 

al món que a Déu, per què ell se lançà a terra dient: «O, Déu, qui es molt alt, perdona 

als peccadors per ço com l’ornament de una folla dona confon les gents e, per ço, ella 

s’és mesa en gran studi per les terrenals coses! E yo, Senyor, te prech que ella puga 

plaure a tu». E, aprés, dix a aquells qui ab ella eren: «En veritat vos dich, senyors, que 10 

Déu portarà aquesta cosa contra nosaltres en juý per tal com ella se pinta per plaer als 

terrenals peccadors». 

E, axí com ell se adormí, <e> fonch-li4 vejares que una coloma negra volàs entorn 

d’ell com cantava [CCCXIIc] la missa e, axí com ell manava als chrestians que se 

n’anassen, la coloma desparegué. E, aprés la missa dita, que la coloma tornà e ell que la 15 

prenia e la metia en un vexell de aygua e que de aquí isqué neta e blanca. E, quant en5 

Nonus bisbe se fonch despertat, ell prehicà en la sglésia de na6 Pelàgia e ella, oït lo 

sermó, fonch moguda e regonegué’s. E tramés unes letres al bisbe, dient: «Al sanct7 

bisbe, dexeble de Jesuchrist, na8 Pelàgia, serventa del diable, saluts. Si tu es verament 

dexeble de Jesuchrist, qui devallà del cel per los peccadors a rembre, prech-te que tu 20 

rebes a mi, dona peccadora que·s penit de sos peccats». Enaprés, ell li respòs: «Yo·t 

prech que tu no assaigs la mia voluntat, car yo só home peccador. Mas, si 

verdaderament te desiges salvar, no pots a mi veure sols, mas bé·m poràs veure ab 

d’altres». 

E, com ella vengués a ell, ella se lançà als seus peus plorant e dix: «Yo só Pelàgia, 25 

que só peletb fora de dignitat e vexell ple de peccats girat en abís de perdició e 

ensutzament de ànimes, que he fet errar molt hom qui a mi se acostava, per què ara ho 

he tot avorrit». Lavors, lo bisbe li demanà com havia nom e ella li dix que havia nom 

Pelàgia, mas, per la honor dels vestiments, só appellada Margarita». E, lavors, lo bisbe 

la rebé benignament e donà-li penitència de salut e la instruí en la amor de Déu e la 30 

batejà. E lo diable cridà e dix: «O, gran vilania m’as huy feta, vell malvat! Maleÿt sies tu 

e lo dia que nasquist per ço com m’es contrari e m’as levada la mia sperança!». E, aprés, 

en una nit, axí com sancta9 Pelàgia dormia, lo diable li apparegué e dix-li: «Dona 

Margarita, quin mal t’é yo fet? E no t’he yo honrada de totes rique[CCCXIId]ses? 

                                                 
a La vida de santa Pelàgia apareix desplaçada respecte a la LA, que la col·loca darrere de la de sant 

Francesc. Data de celebració: 8 d’octubre. Santa Pelàgia (segle V?) es representa com una dona rica amb 

una màscara de teatre per la seua professió. Amb santa Maria Egipciaca, santa Maria Magdalena i santa 

Taís, pertany al grup de pecadores penedides; i amb santa Teodora, santa Marina i santa Eufrosina, al de 

les dones transvestides en homes. 
b «pelagus» (LA 146, 19), ‘pèlag, mar’. 

P 
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Donchs, digues-me de què t’é yo10 fet enuig e yo satisfer-t’é a la tua voluntat. On te 35 

prech que no·m desempars per neguna cosa per ço que chrestians no·s vanen de mi ne 

m’hagen en oy». E, lavors, ella senyà’s e buffa al dimoni en la cara, per què, tantost, ell 

desparegué. E, com lo terçer dia ella ajustàs tot quant tenia, donà-u als pobres. E, aprés, 

sancta11 Pelàgia fugí de nit, que negú no u sabé, e se n’anà a Montolivet e aquí ella rebé 

l’hàbit de hermità e stigué en una caseta, on serví Déu ab molta12 abstinència que fahia, 40 

e les gents l’havien en gran fama e la appellaven frare Pelagi. 

E, aprés açò, lo bisbe vengué en Hierusalem per visitar los sancts e manà que li 

cercassen un hermità qui havia nom Pelagi e que·l visitassen. Per què lo bisbe vengué a 

la caseta on ella stava e no la pogué conéxer per la magresa que ella tenia ne ella no 

conegué lo bisbe. E dix-li: «E, és viu lo bisbe en Nonus?». E ell mateix respòs: «Hoc, viu 45 

és». E ella dix-li:13 «Prech-te que li digues que prech Déu per mi, car verament ell és 

dexeble de Christ14 per ço com ell ha portada a mi a15 salvació e ha lunyats molts 

hòmens qui per mi eren en perdició». E, aprés, partiren-se de aquí. E, al terç16 dia, com 

hi tornaren, trobaren la porta17 tancada e, per una finestra, lo bisbe hi entrà e trobaren-

la18 morta. Per què ell,19 ab los capellans, li féu molta honor, axí que, com tragueren lo 50 

cors, veren20 que era dona, per què se’n maravellaren, faent21 gràcies a Déu, e22 

soterraren lo seu cors23 honradament. Morí a VIII dies de octobre. 

                                                 
1 LA VIDA DE SANCTA: De santa I2 
2 fonch: fonc I2 
3 en: om. I2 
4 <e> fonch-li: fonc li I2 
5 en: om. I2 
6 de na: om. I2 
7 sanct: sant I2 
8 na: om. I2 
9 sancta: santa I2 
10 yo: yot I1 

11 sancta: santa I2 
12 molts: molta I1 

13 dix-li: li dix I2 

14 Christ: del redemptor nostre jesu christ I2 
15 mi a: mi peccadora en via e carrera de I2 
16 terç: terçer I2 
17 porta: porta de la caseta I2 
18 trobaren-la: trobaren la santa dona I2 
19 ell: lo bisbe I2 
20 veren: e veren I2 
21 faent: e faent laors e I2 
22 e: om. I2 
23 cors: sant cors I2 
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[CLXXXII] LA VIDA DE SANCT1 PONSa 

n lo temps de Valerià e de Galié2 emperadorsb hagué un sena[CCCXIIIa]dor a Roma 

qui havia nom March e la muller sua havia nom Júlia. E no havien fill ne filla ne 

no·n podien haver e stigueren axí molt temps, de la qual cosa ells eren molt trists e 

n’avien gran dolor.3 Fonch voluntat de nostre Senyor que, com ells axí haguessen stat 5 

XXII anys, la dona concebé un fill, de la qual cosa foren molt alegres. 

E, aprés de V mesos que la dona fonch prenyada, ella e son marit anaren visitant4 

los temples de les ýdoles ab moltes e diverses presentalles. E, com ells foren al temple 

que ells tenien per amor e millor, lo qual havia nom Jovis, e com entraven per la porta, 

lo prevere que aquí stava e servia se començà a cobrir lo cap com los ves entrar e levà’s 10 

la mitra que tenia al cap. E lo diable entrà en ell e pres la mitra e troçejà-la tota e 

començà a cridar en alta veu e terrible, axí que tot lo temple semblava se’n degués 

entrar a terra. E dehia axí: «Aquesta dona té e porta en son ventre un infant, lo qual 

enderrocarà e dissiparà aquest temple e no y lexarà pedra». E açò tornant moltes 

vegades.  15 

E, com açò oís lo dit March e na5 Jú[CCCXIIIb]lia, tots spantats fugiren e amagaren-

se. E la dona tenia a gran desaventura que ella hagués fill qui desfés los seus déus e, 

per raó de açò, ella començà ab pedres e ab mans e ab los6 punys lo ventre a ferir e 

lançar-se per les roques per tal que l’infant se affollàs e que no vengués a bé. E dehia 

axí: «O, yo, en7 tan mal punt fuy nada, més m’aguera valgut que yo jamay no hagués 20 

concebut!». E tant no féu que ella se pogués affollar e vench al part e hagué un bell fill. 

E, com ella se pensàs que fos tot specejat per los colps que s’avia donats, ella lo véu 

molt bell e tot entegre e sencer e sens tot defalliment, de la qual cosa la mare fonch molt 

trista com no fonch mort. E féu son compte que, pusque no l’avia pogut matar en lo 

ventre, que·l matàs lavors, com fonch nat. E lo pare dix: «No·l mateu e lexau-lo star, lo 25 

nostre Déu, si vol, mate’l». E, axí, lexaren-lo star e meteren-li nom Ponç.  

E manaren-li, com fonch gran, que may entràs en lo temple. E feren-li apendre 

letres e, com ell fos molt sobtil, aprés bé les set arts liberals, axí que sabé tant que no 

trobava negú de sa edat qui tant sabés com ell, que, tot quant oïa dir ne legia per si 

mateix, tot ho retenia. 30 

Esdevench-se una dia que ell, anant per la ciutat de Roma un matí, ell oí lo papa, 

qui havia nom Poncià,c e molts capellans e scolans qui dehien e cantaven axí: «Deus 

noster in celo sursum», etc.;d ‘Déu nostre, qui és en lo cel e en la terra e en la mar, ell és 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Ponç en la LA. Data de celebració: 11 de maig. Sant Ponç 
(mort ca. 258) es representa revestit de bisbe i amb un rusc. 
b Valerià, emperador romà del 253 al 260. Gal·lié, emperador romà del 260 al 268. Gal·lié estigué associat al 
poder imperial des del 253 i es féu càrrec d’Occident. 
c Poncià, papa del 230 al 235. 
d Js 2, 11. 

E 
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aquell qui fa e ha fet tot ço que vol ne ha volgut, mas les ýdoles dels quals fan déus los 

gentils e los heretges. Aquells són déus d’or e d’argent, han boca e no parlen,8 han ulls 35 

e no veen, han orelles e no oen, han mans e no poden res fer, han peus e no poden anar 

[CCCXIIIc] e no han ànima ne spirit, e aytals9 se tornen tots aquells qui les fan ne les 

adoren’.10 E açò ells cantaven e dehien. E, com l’infant oís les paraules e les hac enteses, 

començà a sospirar e pensar quin cant era aquell tan novell. E començà a plorar 

agrament e levà los ulls e les mans al cel e dix: «O, Senyor meu Jesuchrist, lo qual 40 

aquests sancts11 hòmens loen e benexen, clam-te merçè, Senyor, que tu·m dónes 

conexença de tu mateix!».  

E, feta aquesta oració, ell se acostà a la porta e començà a tocar e un d’aquells qui 

eren dins féu-se a la finestra e dix aprés al papa: «Veus un infant a la porta». E dix lo 

papa: «Obriu-li tost, que d’aquell és lo regne del cel e de Déu». E, lavors, lo papa lexà 45 

tots aquells qui ab ell eren e pres un jove per companyó qui havia nom Valeri e entrà-

sse’n en una cambra e, aprés, entraren allà on ells fahien oració e pregaven Déu. E, com 

sanct12 Ponç véu lo sacrifici que ells fahien,13 com l’offici fos14 complit e dit, ell molt 

humilment se lançà als peus del papa e no cessava de plorar ab gran devoció. E15 dix: 

«O, senyor papa! O, pare meu e governador! Prech-te que tu que16 m’ensenys e que·m 50 

mostres aquell cant que vosaltres cantàveu adés com yo venguí. E dehieu que los 

nostres déus eren muts e no parlaven ne oïen ne sentien e que aytals17 fossen aquells 

qui·ls servien. E açò ‒dix ell‒ és cosa que a mi desplau molt». E dix lo papa: «Yo só cert, 

fill, que Déu t’à il·luminat per tal que tu vengues en conexença sua. E tu, fill, no18 

coneixs que los teus déus són de or e de argent e de metalls? E, axí, com19 los pots 55 

adorar com tu no vulles ésser aytal com ells són?20 E, no veus que de terra són e en 

terra tornaran? Mas lo nostre Déu, qui no és sinó I,21 qui és en lo cel e en [CCCXIIId] la 

terra, en lo qual nosaltres tenim fiança e sperança, lo qual hom no pot veure ab ulls 

corporals, mas tan solament ab l’enteniment». E, lavors, sanct22 Ponç respòs al papa e 

dix-li: «Pare sant,23 e qui és aquell tan pech qui no veja e no sàpia que los déus nostres 60 

no han vida ne enteniment ne ànima ne spirit e no conega que los déus són diversos e 

en diversa manera fets, segons que plau als mestres? E, qui és aquell que no sàpia que 

moltes vegades nos han furtats24 ladres los nostres déus e que ells no se’n podien 

defendre? E, donchs, com porien ells ajudar ne defendre altri? Verament ‒dix sanct25 

Ponç‒, bé u veig, que és gran follia e gran ignorància nostra». E lo papa, qui oí tan 65 

bones raons, pres l’infant per la mà e volgué’l besar e seure’l ab ell mateix en un banch. 

E sanct26 Ponç, molt humilment, dix: «O, senyor! E, si nosaltres no gosam seure ab los 

ministres en les cadires e negú no·s gosa posar en egual de ells, qui vulla aprendre 

d’ells, e aquells mostren sciències vanes, emperò, si·ls dóna hom honor e reverència, 

quant més senyor a vós,27 qui ensenyau saber sciència de Déu a conéxer e amar, deveu 70 

ésser honrat e negú no·s deu posar ab vos en un banch; e, d’altra part, que sou papa, 

qui teniu loch de Déu». Dix lo sanct28 pare: «Lo nostre maestre29 Jesuchrist nos dóna 

aytal30 liçó: que tot quant nosaltres tinguéssem,31 tot, fos comú e que no haguéssem32 res 
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partit». E, lavors, ell mirà l’infant en la cara e dix-li: «Mon fill, vós teniu pare e mare?». 

E ell respòs: «Senyor, bé ha dos anys que ma mare és morta e mon pare és viu e és molt 75 

vell e de molts dies». Dix lo papa: «E ton pare, és chrestià o és gentil?». E ell respòs:33 

«Senyor, dels pijors hòmens del món és adorant ýdoles e en [CCCXIIIIa] fer-los molts 

sacrificis». E dix lo pare sanct:34 «Plàcia a nostre Senyor que ell, qui a tu ha il·luminat e 

donat tan bon enteniment, que dó conexença a ton pare per tal que ell, per la bondat de 

Déu e per los teus mèrits, scap a les penes de infern e que puga guanyar paradís en 80 

vida perdurable. Tu, donchs, mon fill, té mon consell e creu en Déu verdader e en 

Jesuchrist e reb e pren35 baptisme e, per aquell, tu36 guanyaràs paradís e seràs fora de 

les penes de infern». E, per aquestes paraules, ell rebé baptisme. E, tots dies, ell venia al 

papa que li mostràs què·s pertanyia a la fe que havia rebuda, axí que començà axí a 

observar los manaments de Déu e, axí, viure justament com podia. On aquell qui era 85 

peccador ara és fet sanct37 e just e qui d’abans fahia38 bones obres ara adora Déu e l’ama 

e·l serveix. 

E, com fonch instruït en la fe cathòlica, pres comiat del bisbe de Roma e tornà-

sse’n a casa de son pare. E quant lo pare li dix:a «Fill, has aprés res de nou ne has trobat 

qui t’haja39 ensenyat?». E l’infant li respòs: «May de ma vida yo no trobí tan bon 90 

maestre40 ne oí tan bona liçó». E lo pare, açò oint, cuydàs que hagués aprés alguna 

fantasia de lògica e de philosophia e ell havia apresa la fe cathòlica e aquella mateixa 

s’esforçà a ensenyar a son pare. E un dia ell dix: «Pare, molt hom m’à dit que aquells 

déus, los quals colem e adoram, que són vans, axí que no han negun poder ne negun 

saber. E, jatsia açò que ells hagen mans e peus, no poden obrar ne anar e, si tenen ulls e 95 

orelles, no veen ne oen e, axí, són vans, e pus vans e més folls e més pechs aquells 

qui·ls colen. E, de tals déus, tothom qui tinga or ne argent ne pot fer e, axí, mals déus 

són aquells. E tu, senyor, bé saps que los déus teus que tu tens en la casa que may no 

feren miracles ne [CCCXIIIIb] virtut». «Cert és ‒dix lo pare‒ que no». «Donchs ‒dix 

sanct41 Ponç‒, per quina raó los adorau ne·ls coleu pusque res no saben fer?». E lo pare, 100 

que véu que ell menyspreava los seus déus, molt irat e torbat, volgué’l ferir ab lo coltel 

dient: «O, traydor! E tu fas ne dius res contra los meus déus?». E, aprés poch, com ja li 

fos la fellonia passada, ell dix: «O, fill meu car! Sembla que vós degau veure que los 

déus aquests són vans, mas, com serà que vos e yo stigam en la ciutat e que no hajam 

déus?». E sanct42 Ponç respòs-li: «O, senyor! Molts són en la ciutat qui no han déus, 105 

sinó aquell verdader qui féu lo cel e la terra e a aquell fas yo sacrifici e no altre déu». E 

dix lo pare: «E, on és aqueix?43 Poré’l yo veure?». «Senyor ‒dix sanct44 Ponç‒, hoc. 

Voleu que jo hi vaja e que us port un hom qui us dirà e us mostrarà45 totes coses?». Dix 

lo pare: «Hoc, fill, e te’n prech que·l ports». E, lavors, sanct46 Ponç se girà a Valeri 

l’emperador e dix-li: «Hec mutacio dextere excelsi»;47b ‘Aquest mudament e aquest 110 

enteniment ve e devalla de Déu’. 

                                                 
a Sembla que falta un verb. 
b Sal 76, 11. 
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E, de continent, se mes en camí e anà-sse’n al papa e portà’l a son pare e mostrà-li 

dels sagraments ço que havia mester e de la fe cathòlica e, per voluntat e bondat de 

Déu, ell hagué fe e creença en Déu. E ell, ensemps ab lo papa, qui havia sanct48 Ponç 

instruït, ab les sues mans trencà tots los seus déus e les sues ýdoles e batejà’s ab la sua 115 

companyia. Aprés lonch temps, morí lo pare de sanct49 Ponç e, com sanct Ponç encara 

no hagués sinó XVIII anys, vench-se’n al papa o bisbe de Roma, car aquell qui és papa 

és tostemps bisbe de Roma, e dix-li com son pare era mort bé havia VI mesos.  

Sanct50 Ponç, per tal com son pare era honrat hom51 e no y havia més fill, 

volgueren que ell fos de la cort de l’emperador e portaren-lo-li davant, a la qual 120 

[CCCXIIIIc] cosa ell no volgué consentir ne atorgar que ell fos de cort. Emperò, com açò 

fos ordenat de part de Déu, qui volia que ell fos de cort, sotsmés la sua voluntat a la 

voluntat de Déu e romàs en la cort de l’emperador. E nostre Senyor féu-li aquesta 

gràcia: que, en totes corts o palaus o lochs on ell fos, era molt amat e acollit carament. 

E, mentre que stava en la cort, lo papa Poncià morí e, aprés, hi hagué un papa qui 125 

visqué un mes e, aprés, hi hagué un52 altre papa qui havia nom Fabià,a del qual era 

sanct53 Ponç com a fill e fahia-li54 axí com a pare. E, com sanct55 Ponç ja hagués donat tot 

ço que tenia simplament e sens reteniment al papa Poncià e u hagués tot donat per 

amor de Déu, e com alre no tingués, sinó lo cors e l’ànima de vera e de bona voluntat 

loar56 Déu. 130 

On, en temps de un emperador qui havia nom Phelip e son fill,b qui axí mateix 

havia nom Phelip, los quals tenien lavors l’emperi, dels quals era sanct Ponç stat gran 

amich. E, com una vegada, al terç any que ells eren emperadors e, lavors, fossen 

complits M anys que era Roma e ells volguessen fer sacrifici als déus qui·ls havien 

portat en tal stament e que Roma era ja muntada a M anys, e de açò volien fer sacrifici a 135 

les ýdoles. E, com sanct Ponç ves que erraven malament, desconsellà’ls que no fessen e 

que de açò que devien fer gràcies a Déu que no les fessen a les ýdoles ne als diables. E 

ells, de altra part, pensaven que ell erràs e esforçaven-se que ell fes sacrifici a les ýdoles 

e forçar que·l ne volien. E, com sanct Ponç conegués que, lavors, hagués occasió e raó 

de defendre Jesuchrist e57 la sua fe e a mentir e condemnar los diables e les ýdoles, dix 140 

axí als emperadors: «O, emperadors! Piadosa cosa és com no conexeu que Déu vos ha 

donats aquests [CCCXIIIId] honraments que haveu e voleu ésser desconexents a Déu e 

féu servey a les ýdoles, qui us apotaran a damnació, e lexau Déu, qui us darà salvació». 

Al qual Phelip, lo pare, respòs: «Yo no sé que sia altre déu, sinó aquell que yo ador, qui 

ha nom Jovis, e aquest entench yo que m’haja donat aquest poder e aquesta honor». E 145 

sanct58 Ponç, lavors, començà a riure e dix-li: «O, emperador! No vulles tant errar que 

aquell és Déu qui és en lo cel e qui ha fet lo cel e la terra, al qual deu hom sacrificar e no 

a negun altre». E, lavors, lo pare e lo fill respongueren ensemps e digueren: «Nosaltres 

no sabem per què·ns dius açò o si dius per bé o per mal». E sanct59 Ponç respòs dient: 

                                                 
a Fabià, papa del 236 al 250. 
b Filip l’Àrab, emperador romà del 244 al 249. 
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«Aquell60 vostre déu qui61 ha nom Jovis fonch tostemps e és una stela que axí ha nom». 150 

E ells digueren: «No, que abans fonch Saturnus, qui és una stela que axí ha nom, e 

aquella ‒digueren ells‒ ha governades en gran pau totes les gents de Ytàlia». Respòs 

sant Ponç: «O, mesquins emperadors! E, per què us enganau ne creeu ço que los poetes 

ne los hòmens vans han trobat follament e per vanitat? Car tan solament és un Déu e 

no és ne serà per negun temps altre, lo qual, tot quant ha fet, ha fet ab saviesa del Fill, 155 

que és una cosa ab ell, e ab la boca de l’Spirit Sanct,62 qui, axí mateix, és una cosa ab ell. 

E aquest Déu, qui no és sinó un, governa totes les coses fetes e creades». E los 

emperadors digueren: «E tu dius que tan solament és un Déu e, aprés, dius que té fill, 

donchs, si té fill, ja són dos déus e, si té Sanct63 Spirit, són tres». E sanct64 Ponç respòs 

dient: «Un Déu tan solament és qui ha fetes totes coses e ha fet specialment l’ome 160 

darrer a ymage e semblança sua e ha fet lo cel e la terra e l’ayre e l’aygua; e tot quant ha 

[CCCXVa] fet, a servey de l’home e tot lo y ha subjugat. E, encara, li ha mostrada major 

amor: que, com l’ome fos obligat a mort perpetual per lo peccat que Adam havia fet 

contra Déu, lo qual féu per consell del diable, <e> Déu ha-li volgut trametre lo seu Fill, 

qui és ver Déu, qui ha presa mort e passió per lo humanal linatge a salvar. E, com lo 165 

diable ha vist que hom65 à recobrat paradís per la mort de Jesuchrist, per malícia sua ha 

cercades moltes maneres e, entre les altres, aquella que és més perillosa e que més 

desplau a Déu, ço és, peccat de66 ydolatria. E, per tal67 rahó de açò, nostre Senyor Déu 

ha volgut que Jesuchrist haja il·luminats cechs e contrets e malalts guarits e 

endimoniats desliurats e morts resuscitats, ço que no poden fer les ýdoles, per tal que 170 

les gents fessen sacrifici a Déu e que rebujassen68 los diables e les ýdoles, que no poden 

fer sinó mal. Per què ‒dix sant69 Ponç‒ tothom qui crega que Jesucrist és mort per 

nosaltres a salvar e que ell sia ver Fill de Déu e que sia hom verdaderament e que sia 

Déu verdaderament e que los jueus lo mataren70 per enveja e per lur malícia e per tal 

com ell era contrari a les lurs males obres e que ell és mort e que és resuscitat e que és 175 

pujat al cel e que vendrà al dia del juý jutjar los bons e los mals, aquest qui açò creurà 

regnarà tostemps ab nostre Senyor Déu Jesuchrist. E qui no ho creurà haurà damnació 

perpetual ab los dimonis». E, com los emperadors haguessen oïdes aquestes paraules e 

moltes sanctes71 prehicacions de sanct72 Ponç, ells cregueren en nostre Senyor Déu e, de 

aquell dia avant, cessaren de sacrificar a les ýdoles. E aquell dia donaren fi a la festa 180 

que fahien73 per lo dia de la ciutat de Roma que era edificada.a  

E, lavors, sanct74 Ponç anà-sse’n a sanct75 Fabià [CCCXVb] e comptà-li tot lo fet. E 

sanct76 Fabià hagué gran goig e lançà’s en terra e féu oració a Déu e dix: «Senyor Déu 

Jesucrist, gràcies te faç com, per lo teu servent sanct77 Ponç, los emperadors de Roma 

són venguts a conexença tua e a la tua fe». E, un altre dia, sanct78 Ponç e sanct79 Fabià 185 

vengueren als emperadors e batejaren-los, de la qual cosa hagué gran consolació en la 

ciutat de Roma. E, com foren batejats, sanct Fabià e sanct Ponç,80 de grat dels 

                                                 
a La mort de l’emperdor Filip i de son fill a mans de Deci, en el cap. CXV, 22-43. 
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emperadors, trencaren totes les ýdoles e tot lo poble se batejà e allà on adoraven ýdoles 

ara hi adoren nostre Senyor Déu. 

Aquesta és la vida de sanct81 Ponç, qui convertí moltes ànimes a Déu. 190 

                                                 
1 SANCT: sant I2 
2 Galié: galia I1 galien I2 
3 e n’avien gran dolor: om. I2 
4 visitant: a visitar I2 

5 na: om. I2 
6 los: om. I2 
7 en: e I1 

8 parlen: parlan I2 
9 aytals: semblants I2 
10 adoren: odoren I1 

11 sancts: sants I2 
12 sanct: sant I2 
13 fahien: fehien I2 
14 fos: fon I2 
15 ab gran devoció. E: e ab gran deuocio I2 
16 tu que: om. I2 
17 aytals: semblants I2 
18 tu, fill, no: si tu fill I2 
19 E, axí, com: com doncs I2 
20 aytal com ells són: semblant a ells I2 
21 I: vn I2 
22 sanct: sant I2 
23 sant: sanct I2 
24 furtats: furtat I2 
25 sanct: sant I2 
26 sanct: sant I2 
27 senyor a vós: a vos senyor I2 
28 sanct: sant I2 
29 maestre: senyor e maestre I2 
30 aytal: tal I2 
31 tinguéssem: tinguessen I1 

32 haguéssem: haguessen I1 

33 respòs: respos li I2 
34 sanct: sant I2 
35 e pren: om. I2 
36 tu: om. I2 
37 sanct: sant I2 
38 fahia: fehia I2 
39 qui t’haja: quit hage I2 
40 maestre: mestre I2 
41 sanct: sant I2 
42 sanct: sant I2 
43 aqueix: aquell I2 
44 sanct: sant I2 
45 e us mostrarà: om. I2 
46 sanct: sant I2 
47 excelsi: dei excelsi I2 
48 sanct: sant I2 
49 sanct: sant I2 
50 Sanct: Sant I2 
51 hom: home I2 



 1009 

                                                                                                                                               
52 un: om. I2 
53 sanct: sant I2 
54 fahia-li: fehia li I2 
55 sanct: sant I2 
56 loar: en loar I2 
57 e: a I1 

58 sanct: sant I2 
59 sanct: sant I2 
60 Aquell: O emperadors aquell I2 
61 qui: lo qual I2 
62 Sanct: sant I2 
63 Sanct: sant I2 
64 sanct: sant I2 
65 hom: lome I2 
66 peccat de: om. I2 
67 tal: om. I2 
68 rebujassen: refusassen I2 
69 sant: sanct I2 
70 mataren: materen I1 

71 sanctes: santes I2 
72 sanct: sant I2 
73 fahien: fehien I2 
74 sanct: sant I2 
75 sanct: sant I2 
76 sanct: sant I2 
77 sanct: sant I2 
78 sanct: sant I2 
79 sanct: sant I2 
80 sanct Fabià e sanct Ponç: sant fabia e sant ponç I2 
81 sanct: sant I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1010 

                                                                                                                                               

 



 1011 

[CLXXXIII] LA VIDA DE SANCTA SUSANNAa 

usanna1 fonch de la terra de Ongria e fonch de linatge real e tenia de nobles 

parents, la qual fonch filla del rey de Ongria, lo qual rey era gentil e sacrificava e 

adorava a les ýdoles. E, quant la verge sancta2 Susanna fonch3 de edat de X anys, ella 

fonch molt scalfada en l’amor e gràcia de Je[CCCXVc]suchrist e, axí, ella fonch batejada 5 

amagadament per un prevere, lo qual havia nom Policarpi. E, totes quantes coses ella 

podia haver, totes les dava als pobres de Jesuchrist e, jatsia que ella fos vestida de 

draps d’or e de seda, dejús portava ella cilici, entant que neguna persona no podia 

pensar ne esmaginar4 la sua abstinència que ella havia en menjar e en beure. E havia en 

si tan gran caritat que, nit e dia, stava en oració e en dejunis.  10 

E, un dia, los seus parents li vengueren e digueren-li que prengués marit, ço és, 

un gran noble senyor, lo qual havia nom Simphoni. E la verge, que oí açò, respòs: «Yo 

no vull pendre marit, que ja só sposada e·m só donada al meu5 Senyor Jesuchrist». E los 

parents, qui açò oïren, molt irats, menaren-la davant Simphoni e, com fonch allà, 

Simphoni li dix: «Susanna, si tu no adores los meus déus, yo·t faré metre en terribles 15 

carçres». E sancta6 Susanna respòs: «Yo no vull adorar los teus déus ne les tues ýdoles 

per ço com só chrestiana». E, lavors, Simphoni affalagà-la ab belles paraules e promés-

li molts donatius solament li atorgàs lo matrimoni e que sacrificàs a les ýdoles. E la 

verge sancta7 Susanna li respòs: «Lexa’m star, car tu regires la terra ab les tues malícies 

e fornicacions e vols regirar a mi al teu desig. Per què sàpies que les tues riqueses són 20 

axí com a fems, per què los meus ulls ni les mies carns no les vull donar als delits 

carnals ne terrenals, car tota persona que ama les coses terrenals no reb negun fruyt, 

ans dóna plaer a l’enemich, ço és, al malvat diable, per ço com en aquest món no y ha 

sinó defalliments de tots béns spirituals e abundància de tots mals». E, com lo pare oís 

que ella no·s volgués partir del servey de Déu e no volgués [CCCXVd] adorar les ýdoles, 25 

promés-li que, si no adorava a les ýdoles, encontinent li faria dar diversos turments. 

Respòs la verge a son pare: «Yo, les tues menaçes, no les preu res ni·m partiré del meu 

Senyor Jesuchrist, car só segura que no·m poràs sobrar per ço com l’Espirit Sanct8 és ab 

mi e vençré lo diable. Per què la tua fe e comoviment és molt cruel e yo no vull marit, 

car yo só amada de altre amador, lo qual me dóna molts dons e joyes e riqueses e és 30 

més poderós que tu e féu-me a la sua ymage e9 semblança e m’à promeses moltes 

gràcies, les quals dóna a tots aquells qui l’amen e·l servexen. Per què yo aquest am e 

vull e ador, qui creà lo cel e la terra e la mar e totes les coses que al món són e formà 

Adam e Eva, pares nostres, als quals manà que del fruyt de vida no menjassen, e lançà 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Susana en la LA. Data de celebració. Data de celebració: 11 

d’agost. Santa Susanna (segle III) es representa amb l’espasa com a atribut del seu martiri i, a vegades, amb 

un ídol pagà trencat als seus peus. En aquesa vida conflueixen dues tradicions incoherents 

cronològicament: la romana, en què es narra el martiri de la santa a causa de la persecució de l’emperador 

Dioclecià; i la local, el viatge miraculós fins a Amposta i el seu martiri definitiu a mans dels musulmans 

que entren a conquistar el regne visigot d’Hispània. 

S 
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los àngels per supèrbia en infern e vengué en la Verge Maria axí com lo ros devalla en 35 

les herbes e lexa-les sens corrompiment negú. Per què a tal Senyor fa bon servir e no a 

les pedres ne als fusts». E lo pare de sancta10 Susanna, qui açò oí, dix: «O, mesquina! No 

veus tu aqueix que tu creus e adores que anava axí com a falç propheta, lo qual 

crucificaren los jueus?». Respòs la verge:11 «Pare, molt me maravell de tu, de ço que 

dius, car aquell que yo crech e ador és ver Déu e ver hom e may defall a negú qui de 40 

bon cor a ell se reclama. E dius que los jueus lo crucificaren, ver te dius, per què complí 

ço que los prophetes havien prophetizat per tal que, per la sua preciosa mort e passió, 

restauràs la nostra e haguéssem salvació. E tots aquells qui fermament lo12 creuran 

seran salvats e aquells13 qui no·l creuran seran damnats per totstemps 

perdurablament». E son pare, irat, dix: «Susanna, què dius ne què speres? Adora14 los 45 

nostres déus e [CCCXVIa] seràs desliurada de penes cruels». E la verge li respòs: «O, 

pare malvat! E, no veus la lum de Déu e com es axí desaventurat e menyscreent que no 

cregues Déu e que avorrisses les ýdoles? E tu, maleÿt, menysprees lo Déu verdader, 

Jesuchrist, creador de totes coses, e creus e adores les pedres e fusts, en los quals són 

dimonis. E, per ço, yo no tem los teus turments ne les tues penes e fes de mi lo que·t 50 

vulles, per què yo ensenyaré en les penes que tu·m daràs virtut del meu Senyor 

Jesuchrist». 

E, en aquella hora, lo pare fonch molt irat e féu-la despullar e batre molt fort ab 

bastons sporgats. E la verge se alegrava e dehia: «Aquests són los dies que tant 

desijava». E aquells qui la batien ploraven e dehien: «O, mesquina, hages pietat de tu 55 

mateixa e no vulles pendre tan cruels turments e desonors!». E, quant la hagueren bé 

bastonejada, manà son pare que fos apedregada e, axí, fonch fet encontinent. E, aprés 

de açò, manà-la metre dins un carçre, en lo qual la féu star VII dies, e manà que no li fos 

donat a menjar ne a beure. E, stant la verge en lo carçre, li vench l’àngel del cel e dix-li: 

«Susanna, vet ací menjar celestial que·t tramet lo teu maestre Jesús». E la verge, com 60 

véu l’àngel de Déu, dix: «Beneÿt e loat sia lo meu Senyor Christ,15 qui m’ha confortada 

e m’à tramés menjar celestial». E, aprés, lo pare la féu traure del carçre e féu-la venir 

davant si e, veent que no la podia girar a la sua voluntat, ans stava tostemps més ferma 

e més constant en la amor de nostre Senyor Jesucrist, comogut de gran fellonia, féu-la 

açotar tota nua e ab pinçes de ferre féu-li pinçar tota la cara e, aprés,16 féu-la tornar en 65 

lo carçre.  

E aquí stigué tres dies e tres nits sens menjar ne beure e, [CCCXVIb] encontinent,17 

vench un àngel del cel qui la confortà e li donà menjar celestial e dix-li: «Susanna, leva’t 

d’aquí e vine ab mi e iràs en loch on faràs major servici a nostre Senyor Jesuchrist, per 

què sàpies que passaràs majors turments per amor d’ell». Per què la verge respòs: «Yo 70 

tinch sperança en lo meu Senyor Jesuchrist, lo qual pres mort e passió per mi, que·m 

donarà poder de sofferir qualsevulla turments a honor e glòria sua». E, lavors, l’àngel 

pres la verge e levà-li les cadenes e, aquella nit, portà-la a una ciutat appellada 
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Macedònia, en la qual regià Diocleciàa per lo emperador de Roma. E, com en aquella 

ciutat hagués molts chrestians e fossen perseguits que adorassen a les ýdoles e 75 

renegassen lo nom de Jesuchrist, per què la verge sancta Sussana trobà los dits 

chrestians, de què fonch molt alegra, e dix-los: «O, chrestians e amichs, esforçau-vos bé 

a servir lo pare piadós, nostre Senyor Déu Jesuchrist, de bon cor e pença!». E, aprés, se 

mes per la ciutat avant prehicant, entant que convertí moltes gents a la fe de Jesuchrist.  

E, com Dioclecià sabés que en la ciutat hagués molts chrestians e no volguessen 80 

adorar a les ýdoles, manà que·ls li portassen davant e, encontinent, los hi portaren e, 

entre los altres, hi era la verge sancta Sussana. E, com foren davant Dioclecià, digueren-

li: «Vet ací los chrestians, los quals no volen sacrificar als teus déus ne de l’emperador e 

és-ne causa aquesta Susanna, que·ls prehica e·ls amonesta que no creguen ne adoren 

los nostres déus». E, com Dioclecià ves la verge, que era molt bella entre los altres, dix-85 

li: «Donzella, com has nom ne d’on es venguda ne quals déus creus ne adores?». E la 

verge respòs: «Yo he nom Susanna e só chrestiana e crech e ador Jesu[CCCXVIc]christ e 

só venguda en aquesta terra per manament de aquell que yo servesch ne ador». E 

Dioclecià li dix: «Com, Susanna, tu es aquella que véns contra los manaments de 

l’emperador e vols revocar los manaments e costums de aquell e faç que les gents no 90 

creguen ne adoren los nostres déus?». Al qual la verge respongué: «Yo no vinch contra 

los manaments de l’emperador, mas amonest-los que no creguen en dimonis, ço és a 

saber, en les ýdoles, mas que creguen en Jhesuchrist, qui és ver Déu e hom, e que no 

sien perduts per lo diable malvat». Per què Dioclecià li dix: «Man-te que tu e tos 

companyons façau los manaments de l’emperador e adoreu als nostres déus. E, si u fas, 95 

yo·t faré una riqua dona e creu-me de bon consell e lexa de adorar aqueix que tu dius». 

E la verge li respòs: «Yo no vull adorar ton or ne ton argent ne vull adorar ne sacrificar 

a les tues ýdoles, les quals són dimonis, car yo fiu vot al meu Senyor Jesuchrist que yo·l 

serviré e aquell adoraré e creuré. E, de aquesta promissió, no·m partiré perquè no tem 

ne preu res les tues penes ne los teus turments». E Dioclecià se maravellà molt com véu 100 

axí sancta Sussana star ferma en Déu Jesuchrist e dix-li: «Susanna, qui t’ensenyà 

aqueixa saviesa, que tan ferma stàs en ton cor, més que neguns d’aqueixs altres tos 

companyons?». E sancta18 Sussana respòs: «O, maleÿt fill del diable! Com pots dir qui 

m’o ensenyà? Bé pots pensar que yo só il·luminada de la gràcia del Sanct Spirit, lo qual 

me dóna abundància de parlar e virtut de saviesa. E, si ho demanes a mos 105 

companyons, axí mateix te respondran per la gràcia de l’Spirit Sanct». E Dioclecià,19 qui 

açò oí, fonch molt irat e manà [CCCXVId] que fossen degollats tots los chrestians qui 

eren allí davant ell per tal que la verge sancta Sussana, havent paor de la mort de sos 

companyons, que pus fàcilment la faria creure en les ýdoles. E la verge començà a 

confortar sos companyons e dix-los: «O, amichs e germans meus! Scoltau les mies 110 

paraules e vullau rebre aquesta passió per amor del meu Senyor Jesuchrist e, pus que 

bé l’haveu servit en vostra vida, <e>20 serviu-lo millor en vostra fi, car la sua sancta 

                                                 
a Dioclecià, emperador romà del 284 al 305. 
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glòria vos stà apparellada. Per què benaventurat serà l’om e la dona qui en aquest món 

pot servir Déu, per què dellà aconseguirà la sua sancta glòria».  

E Dioclecià, lavors, oint açò, fonch molt irat e manà que la verge sancta Sussana 115 

fos açotada. E, axí com la menaren als turments, alçà los ulls envers lo cel e féu gràcies 

a Déu dient: «Gràcies te faç, Senyor meu, que·m donist entendre les tues sanctes 

paraules, de les quals yo son plena per la tua gràcia». E Dioclecià féu-se venir la verge 

davant e dix-li: «Susanna, yo·t man que, encontinent, tu adores los nostres déus». E la 

verge li respòs: «Yo no vull adorar los teus déus ne tenir los teus manaments. Yo no 120 

crech ne ador altre déu ne senyor, sinó lo meu Senyor Jesuchrist». 

E, stant en aquestes paraules, l’àngel de Déu vench e enderrocà e destroí lo 

temple de les ýdoles, que eren molt belles. E, sabent açò, Dioclecià fonch molt irat e dix: 

«Féu-me venir un ferrer per tal que yo puga fer donar diversos turments a Susanna». E, 

encontinent, feren venir un ferrer davant Dioclecià e, tantost, tornà mut lo ferrer, que 125 

no pogué parlar. Lavors, la verge sancta Sussana parlà e dix: «O, Dioclecià malvat! Tots 

quants turments me pugues donar me dóna, que yo [CCCXVIIa] tinch sperança ab lo 

meu Senyor que yo·t sobraré». E, lavors, Dioclecià manà que li portassen molts claus e 

féu-la tota clavar de claus per tot lo seu cors, en special li’n meteren un per lo cap qui li 

entrà fins al cervell. E, encontinent, vench un àngel del cel qui li levà tots los claus del 130 

cors e del cap e posà-li una corona en lo cap e confortà-la, que no sentí mal dels 

turments que donats li havien. 

E Dioclecià, que véu açò, que los claus li havien levats e que Jesuchrist fahia tant 

per ella, pres-la per lo coll ab les mans e volgué-la scanyar e no pogué. Per què la verge 

fonch desliurada e féu gràcies a Déu dient: «O, Dioclecià mesquí! No veus e no coneixs 135 

com me guarda e·m conforta Déu? Sàpies que, per la tua iniquitat, tu mateix te mataràs 

e perdràs lo cors e la ànima». E dix Dioclecià: «O, mesquina, aconsella’t e no vulles 

morir a mala mort e adora los nostres déus!». Respòs la verge: «No adoraré ýdoles ne 

dimonis, mas adoraré lo meu Senyor Jesuchrist, lo qual és hòstia vera qui·ns ha 

desliurats de les penes de infern e del poder del diable malvat e pres mort e passió axí 140 

com a home carnal, car pres carn humana en lo ventre virginal de la sagrada Verge 

Maria e nasqué ver Déu e ver hom e fonch crucificat per tal que·ns tragués de les penes 

de infern e del poder del diable e que·ns aportàs a la sua beneÿta glòria». E Dioclecià 

dix: «Tantes noves me dius que no·m plaen e faries bé que creguesses e adorasses los 

nostres déus e yo t’hauria merçè». Respòs la verge: «O, Dioclecià, la tua merçè e la tua 145 

misericòrdia és molt vana e molt malvada!». Lavors,21 Dioclecià manà que la batessen 

fort ab bastons mal sporgats. E, quant la hagueren turmentada e fortment batuda e véu 

que no [CCCXVIIb] la podien sobrar, manà que la metessen en una tina d’oli bullent e 

que lo y lançassen per lo cap avall e, axí, ho feren. E la verge dix: «O, Dioclecià! Tu has 

ordenat cremar-me ab oli, mas tu seràs cremat ab foch infernal si no creus ço que la 150 

serventa de Déu totpoderós te diu, lo qual me desliurarà de les tues mans». E, 

encontinent, Dioclecià la manà metre en un carçre. E, stant en la presó, la verge sancta 
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Sussana pensava en Jesuchrist e, stant axí, vingueren los àngels de Déu e confortaren-la 

e donaren-li menjar celestial. E la verge féu gràcies a Déu de la visitació22 dels àngels. 

E, al segon dia, Dioclecià manà que la li portassen davant e manà que, axí com le 155 

y23 aportarien, li donassen grans puntades de peus. E féu-li ligar les mans e los peus ab 

una rella calenta e cremaren-li les puntes dels peus. E, puys, féu-la metre en un carçre e 

stigué’s allí tres dies. E, al terçer dia, ell manà que le y portassen davant, que no·s 

pensava que fos viva, e l’àngel del cel devallà e portà-li menjar celestial e guarí-la de 

tots los turments que donats li havien. E, quant Dioclecià la véu, fonch molt irat e manà 160 

que scalfassen lo forn e que le y metessen e, axí, fonch fet. E la verge anava per lo forn 

alegrant-se e cantant e loant lo nom de Déu, per què los àngels de Déu la confortaven, 

que no·n sentí negun mal. E los ministres que atiaven al foch veren los àngels, qui li 

posaven una corona en son cap, e digueren:24 «Gran maravella és aquesta». E anaren-

se’n a Dioclecià e digueren-li: «Senyor, sàpies que los àngels de Déu la guarden, que 165 

no·s pot cremar, e fan un cant tan dolç e tan maravellós que és gran glòria». E 

Dioclecià, qui açò oí, que ab aquests [CCCXVIIc] turments no la podien sobrar, manà que 

li ligassen una gran mola al coll e que25 la lançassen en la mar. E tots los ministres 

prengueren la mola e ligaren-la-li al coll e la verge ficà los genolls en terra e junctà les 

mans e alçà los ulls envers lo cel e féu aquesta oració: «Senyor Jesuchrist totpoderós, 170 

prech-te que vulles exaudir aquesta oració de la serventa tua. E plàcia’t, Senyor, que lo 

meu cors26 sia trobat en terra e tota persona qui·s reclamarà a mi ab bona devoció en lo 

teu sanct27 nom que li vulles perdonar tots sos peccats. E, en aquell loch o lochs on la 

mia vida e passió se legirà e colran la mia festa, clam-te merçè, Senyor, que, per mèrits 

de la tua sancta incarnació, nativitat, passió e ascensió, que tu, Senyor, los vulles dar 175 

abundància de tots béns temporals e·ls vulles guardar de mort soptada e de totes 

maneres de febres e que·ls vulles guardar de pedra e de neula e de mala tempestat e 

del poder del diable. E prech-te, Senyor, que·t plàcia exaudir la tua serventa».28 E, 

quant hac feta29 sa oració, vench una veu del cel e dix-li: «Susanna, la tua oració és 

exaudida davant nostre Senyor Jesuchrist per ço com la tua demanda és atorgada». E, 180 

lavors, lançaren-la30 en la mar e, encontinent, devallà una lum31 del cel ab molts àngels, 

qui la prengueren e la portaren sobre les ones de la mar loant e beneint32 lo Senyor 

Jesuchrist.  

E arribà la dita verge en Spanya, prop de un loch qui ha nom Amposta, e allí 

stigué per XIIII33 anys e, cascun dia, los àngels la visitaven e li portaven menjar celestial. 185 

E34 la dita verge,35 stant e perseverant en sancta36 vida, un jorn li vench lo diable en 

forma de ocell volant e posà’s sobre lo cap de sancta37 Susanna. [CCCXVIId] E ella volch-

lo pendre e, encara, se retench38 faent sa oració e, per virtut de l’Spirit Sanct, ella conech 

que era diable e féu-se lo senyal de la creu e, encontinent, se partí d’ella. E lo diable, qui 

véu que en aquella forma no la podia enganar, pres altra forma e féu-se la pus bella 190 

donzella que hom jamés vees39 e féu-se tota casta e dix que volia star en hermitatge e 

fer companyia ab ella. E la verge se mes en oració e alçà los ulls envers lo cel e, per 
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gràcia de l’Spirit Sanct, conech que era diable e féu-se lo senyal de la creu e, tantost, se 

partí d’ella e li desparegué. E, un dia, stant la verge en oració, lo diable li vench en 

forma de pelegrí e féu-se home de gran religió e home molt devot e honest e molt 195 

letrat. E, com ell tan sàviament parlàs, la verge sancta40 Susanna se cuydava que axí fos 

com ella dehia. E cuydà-la regirar, mas no41 pogué, car la verge pensà’s entre si mateixa 

les altres visions e féu-se lo senyal de la creu e, tantost, lo diable fonch vençut e partí’s 

d’ella ab gran tribulació.  

E, com la verge véu que nostre Senyor Jesuchrist li fahia tanta gràcia que lo 200 

diable no la podia enganar ne sobrar, plorant levà les mans al cel e ficà los genolls en 

terra e dix: «O, Senyor meu Jesuchrist, qui guardes totes coses! Faç-te gràcies que m’has 

desliurada de tants treballs, per què no vols la mort del peccador, mas que·s 

convertesca e que visca». E, feta la oració, va’s despullar tota nua e lançà’s sobre los 

carts e sobre spines, tant que tot lo seu cors corria sanch, e moltes altres afflictions que 205 

donava al seu sanct cors. 

E, en aquest instant, vench l’àngel del cel e dix-li: «Susanna, alegra’t42 en Déu 

perquè ell és ab tu. E vine ab [CCCXVIIIa] mi, car yo·t menaré en una sancta43 casa que és 

cambra de Déu e és monestir de frares e monges negres». Lo qual monestir és prop de 

un riu qui ha nom Mataranya. E la verge féu gràcies a nostre Senyor Déu e dix a 210 

l’àngel: «Vet ací la serventa de Déu apparellada al seu sanct44 servici». E l’àngel 

l’acompanyà e la menà en lo dit monestir e la verge vengué en hàbit de home e lo prior 

e frares del dit monestir reberen-la ab gran professió. E, com la verge fonch en lo dit 

monestir en hàbit de monge, los frares no conegueren que fos dona e, tostemps, ella, 

perseverant en sa virginitat, stava nit e dia en oració e en afflictió e en dejunis. E los 215 

monges, veent que nostre Senyor Jesuchrist fahia molts45 miracles per ella, pensant-se 

que fos home, tenien-lo en gran reverència, car al cechs tornava la vista e als muts lo 

parlar e los lebrosos mundava e als qui havien febres e altres malalties donava salut. E 

stigué en lo dit monestir XXXVIII anys. 

E, aprés, fonch feta la gran tració per lo compte Julià,a qui liurà la terra als infaels, 220 

per què·s perdé tota Spanya. E les gents fugiren fins als ports d’Aspa e, entre los altres 

lochs, se’n vingueren gran multitut de infaels en aquest monestir, emperò, ans que no 

aplegaren al dit monestir, tots los monges eren ja fugits ab totes les joyes del dit 

monestir e anaren-se’n als dits ports. E la verge romàs aquí sola, en lo monestir, que 

no·s volgué de allí moure ne anar-se’n ab los altres frares. E vingueren los infaels al dit 225 

monestir e no trobaren sinó la dita verge tota sola: perquè l’àngel de Déu le y46 havia 

menada, no·s volgué may partir de allí. E, quant los infaels la veren, tantost li 

menaçaren [CCCXVIIIb] de matar-la e la verge hagué paor d’ells e apartà’s davant los 

infaels e anà-sse’n envers un pi on ella acostumava fer sa oració. E, com fonch deprop 

                                                 
a Comte de Ceuta que s’alià amb Mūsà per a llevar el poder a Roderic i tornar-li’l als descendents i aliats 

de Vítiza. Aquest acord suposà la conquista del regne hispanogot per part dels musulmans l’any 711. 
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lo pi, per la virtut divina, lo pi se obrí e la verge se meté dins lo dit pi, essent aquí per 230 

virtut de nostre Senyor Déu, ella pres en si gran esforç.  

E vingueren los infaels com a rabiosos47 per matar-la e la verge, qui·ls véu venir 

axí, pregà’ls que li lexassen fer oració, que a temps serien de matar-la. E la verge se 

agenollà en terra e alçà los ulls envers lo cel e féu aquesta oració: «Senyor ver Déu 

Jesuchrist, qui·m donist baptisme e·m desliurist dels cruels turments de mon pare e·m 235 

donist victòria sobre Simphoni e Dioclecià e·m donist lum e claredat en los carçres 

scurs e est Déu de virtuts e seus sobre los órdens dels cherubins e tens lo teu arch 

celestial en la tua mà, prech-te, Senyor, que tu rebes lo meu spirit en les tues mans 

beneÿtes». E, en aquella hora, vench l’àngel del cel ab gran claredat e dix-li: «Susanna, 

perquè tu es stada obedient tostemps als manaments de nostre Senyor Jhesuchrist, 240 

seràs col·locada en la sua glòria». E, quant la verge oí aquesta missatgeria, fonch molt 

alegra.  

E los infaels foren davant ella e la verge los dix: «O, malvats! Com pensau 

vosaltres de spantar-me ne fer-me paor? Yo no m’spant ne tinch paor dels vostres 

turments ne de les vostres penes». E los infaels la prengueren per degollar-la e la verge 245 

ficà los genolls en terra e dix: «Aquesta és la mia glòria que, tostemps, he desijada. 

Senyor meu Jhesuchrist, lo qual donist pau als àngels e a les gents de bona voluntat, 

<e>48 clam-te Senyor merçè, que·m vulles rebre la mia ànima en [CCCXVIIIc] la tua sancta 

glòria, la qual só certa és apparellada a tots aquells qui t’amen e·t servexen de bon cor». 

E los infaels prengueren la verge e degollaren-la e, tantost, devallaren àngels del cel ab 250 

una lum molt resplandent cantant: «O, beneÿta ànima, hix de aquest sanct cors, lo qual 

és vengut de lunys terres e regnes per los manaments de Déu! E, tostemps, fuist 

obedient als amonestaments de Jesuchrist: pare e mare e parents e amichs e riqueses 

jaquist; per amor de Jesuchrist, dia e nit, al nostre maestre servist e moltes 

tempatacions sostenguist; e Simphoni e Dioclecià, en lurs turments, sobrist e·n poder 255 

dels infaels, per amor de Jesuchrist, mort e passió prenguist». Lavors, oïren una veu 

que dix: «Vine, ànima beneÿta, e iràs en lo meu regne, on tostemps hauràs goig e 

alegria». E, oïda aquesta veu, la ànima de la benaventurada verge sancta Susanna se’n 

pujà nostre Senyor Jesuchrist als cels e los àngels soterraren lo seu cors en lo dit 

monestir. E sostingué mort e passió per nostre Senyor Jesuchrist a XI del mes de agost, 260 

que·s fa la festa lo sendemà de sanct49 Lorenç. 

                                                 
1 La s majúscula de la caplletra està a l’inrevés. 
2 sancta: santa I2 
3 fonch: fonc I2 
4 esmaginar: ymaginar I2 
5 al meu: a mon I2  
6 sancta: santa I2 
7 sancta: santa I2 
8 Sanct: sant I2 
9 ymage e: om. I2 
10 sancta: santa I2 
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11 verge: benauenturada verge santa susanna I2 
12 fermament lo: fermament en ell I2 
13 aquells: tots aquells I2 
14 Adora: adora prest I2 
15 Christ: jesuchrist I2 
16 aprés: om. I2 
17 encontinent: om. I2 
18 sancta: santa I2 
19 Dioclecià: diocia I1 

20 <e>: om. I2 
21 Lavors: E lauors I2 
22 de la visitació: om. I2 
23 le y: lay I2 
24 digueren: diguen I1 

25 que: que axi I2 
26 cors: cor I1 

27 sanct: sant I2 
28 serventa: humil se[ruen]ta I2 
29 quant hac feta: quant la benauenturada verge hac finida I2 
30 lançaren-la: lançaren la gloriosa santa susanna I2 
31 lum: resplandent lum I2 
32 e beneint: beneint e glorificant I2 
33 XIIII: ·xxiiii· I2 
34 E: E axi I2 
35 verge: sancta verge I2 
36 sancta: santa e virtuosa I2 
37 sancta: santa I2 
38 retench: retengue I2 
39 vees: ves I2 
40 sancta: santa I2 
41 no: ell no I2 
42 alegra’t: alegret I2 

43 sancta: santa I2 
44 sanct: sant I2 

45 molts: moltes I1 
46 le y: lay I2 
47 rabiosos: rabios I1 
48 <e>: om. I2 
49 sanct: sant I2 
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[CLXXXIV] LA VIDA DE BARLAM1  
E COM CONVERTÍ JOSAPHAT2, FILL DEL REY AVEMIRa 

Barlam hermità, del qual complí la sua vida en Johan Damascén ab molt gran studi, 

obrant ab la divinal gràcia convertí Josaphat rey a la fe de Jesuchrist.  

Car un rey stava en Índia qui havia nom Avemir e aquí havia molts chrestians 5 

monges e aquest rey perseguia los chrestians tan fortment que·ls lanaçava de tota la 

sua ter[CCCXVIIId]ra, los uns ab menaçes e los altres ab turments e ab mort que·ls 

donava. Esdevench-se que un gran amich del rey fonch mogut per divinal gràcia e 

desemparà lo rey e totes les sues possessions e féu-se hermità. E, quant lo rey ho sabé,3 

féu-lo cercar e portar davant si e lo rey véu-lo vestit ab vil roba e ab vils vestiments e 10 

magre e descolorit.4 E dix-li: «O, foll! Com has pogut desemparar tanta de 

benaventurança que solies haver en mon regne, que eres primer honrat davant tots los 

altres e ara est liurat a fam e a desayre?». Al qual aquell respòs: «O, senyor! Vols saber 

per quina raó yo he desemparat a tu e5 les riqueses de aquest món? E, si·m vols scoltar, 

yo t’ho diré, mas que fasses una cosa que·t diré». E lo rey dix: «E, quina cosa vols que 15 

faça?». E aquell respòs: «Dich-te que lanç de ton cor enemichs que portes ab tu, ço és, 

ira e enveja. E, si aquests dos enemichs leves de tu, yo·t respondré a tot ço que·m volràs 

demanar e que en tu sia saviesa e egualtat». Per què lo rey respòs: «Yo·t dich e·t promet 

que lançaré ira e enveja de mon consell e que y faré haver [CCCXIXa] saviesa e egualtat». 

Per què lo bon hom li començà a dir la incarnació de Hiesuchrist e tota la fe dels 20 

chrestians bé e complidament. E, quant lo rey ho hagué entés, fonch molt irat e 

comogut6 e volgué’l ferir, mas abstengué’s per ço com li havia promés que partiria ira 

de son cor. E dix-li: «Fuig davant los meus ulls, que jamés no·t vegen». Per què lo sanct 

hom se’n partí torbat per ço com no havia pres martyri. 

Enaprés, lo rey, qui may no havia haguts infants, hagué un fill de la muller, al 25 

qual meteren nom Josaphat. E lo rey, de gran goig que hagué de la nativitat del fill, 

ajustà gran multitut de gents e feren sacrifici a les ýdoles per l’infant. Aprés, ajustà 

gran companyia de astròlechs e demanà’ls que li diguessen veritat d’aquell infant, a 

què devia pujar ne quin devia ésser. E los astròlechs respongueren-li que aquell infant 

seria hom savi e que no habitaria en son regne, mas en un altre regne millor e major, e 30 

que seria de la fe chrestiana. E, quant lo rey ho entés, fonch molt torbat e7 féu fer fora la 

ciutat un palau molt bell e aquí ell mes l’infant per star e donà-li companyies e 

ministres ab qui stigués. E manà’ls que no li nomenassen mort ne vellesa ne altra cosa 

que son cor li pogués entristir, mas que totes coses bones e plasents li mostrassen 

                                                 
a Data de celebració: 27 de novembre. La història de Barlaam i Josafat té el seu origen en els texts que 
expliquen el naixement de Buda a partir del segle V aC. En el segle V el relat es tradueix al sanscrit i del 
sanscrit a l’àrab en el VIII, la versió en grec és del segle X i la primera traducció al llatí es data el 1047 a 
Constantinoble. De tota manera, a Occident s’estengué una altra traducció posterior a partir del segle XII.  
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perquè son cor se n’alegràs; e, si negú d’ells era malalt, tantost fos foragitat e que n’i 35 

metessen altre en loch de aquell; e que no li haguessen esment de res que fos de Christ. 

En aquell temps, era un baró ab lo rey qui era chrestià e era príncep e majoral 

dels nobles barons del rey. E, com ell fos anat ab lo rey a cassar, ell ne8 encontrà en lo 

bosc un hom malalt qui havia lo peu naffrat per una bèstia e pregà aquell baró que·l 

se’n portàs ab si e que no·l jaquís [CCCXIXb] aquí menjar bèsties, car home era qui poria 40 

a ell profitar. Al qual dix lo cavaller: «Yo·t rebré volenters per amor de Déu més que 

per lo profit que sper de tu». «Yo –dix l’ome malalt– só metge de paraules e sé donar 

consell a tothom qui sia decebut per paraules de rey e de senyor». E, axí, ell lo se’n 

menà a son alberch. 

E los cavallers del rey foren-ne endenyats9 e accusaren-lo davant lo rey com ell 45 

era chrestià e, si ho volia saber, digués-li secretament que ell se volia fer chrestià e 

veuria què li respondria: «E que vols lexar lo teu regne e pendre hàbit de monges, los 

quals tu has per ignorància longament perseguts».b E lo rey féu-lo’s venir davant e dix-

li que aquest món era vanitat e que era son enteniment que·l desemparàs e que 

prengués hàbit de monge e que li consellàs lo millor. E, com lo cavaller ho oí, començà 50 

a plorar cuydant que lo rey lo y digués de veres e loà-li mol10 la fe e la secta dels 

chrestians e que altre camí no era tan noble ne tan sanct com aquell que ell havia en sa 

consciència. E en açò lo rey conegué que ell era chrestià e11 que ço que li havien dit que 

era veritat. E agrahí-li molt com axí l’avia aconsellat, mas no li féu bell semblant e 

partí’s d’ell. E lo cavaller anà-sse’n a son alberch e recomptà lo fet al malalt que havia 55 

trobat en lo bosch, lo qual li dix: «Verament, lo rey t’o ha dit per provar-te, mas yo·t dó 

de consell que tu vages cuytadament a ell e fet corona com a monge o religiós e digues-

li que est apparellat a ell a seguir, dient: “Jatsia que la via sia molt aspra, yo vull ésser 

ton companyó en treballs e en tribulacions”». E, quant lo cavaller fonch vengut davant 

lo rey, lo rey fonch molt spantat e lo cavaller dix-li: «Senyor rey, apparellat só de seguir 60 

a tu e, jatsia que sia cosa dura, [CCCXIXc] pus tu ho vols, a mi plau». E, lavors, lo rey 

conegué que a tort l’avien accusat e, d’aquí avant, honrà més lo cavaller que d’abans 

no12 havia fet. 

Lo fill del rey, del qual havem parlat, fonch spirat de spirit de saviesa e pensà’s 

en si mateix què podia ésser que son pare l’agués axí enclòs e·l tenia en aquell palau, 65 

que no li lexava neguna cosa veure de fora. Per què ell ho demanà a un seu servidor 

qui havia nom Cerdan e aquell no lo y volgué dir, per què ell se posà al lit e fonch molt 

malalt. E son pare lo rey vench-lo a veure e trobà’l jaent e, per tal que no l’agreujàs la 

malaltia, dix que fos portat defora del palau per deportar e que li mostrassen tota cosa 

honesta, axí com trompes e sturments e totes altres coses, per ço que son cor se 70 

n’alegràs. 

                                                 
b Canvi d’estil indirecte a directe sense massa coherència. 
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Esdevench-se un dia que, axí com ell anava per la ciutat, encontrà dos hòmens, la 

un qui era orb e l’altre mesell, per què ell demanà quins hòmens eren aquells que tan 

leig veure los fa e ells respongueren: «Senyor, aquests són hòmens qui han malaltia en 

lurs cossos». E Josaphat dix: «E aquesta malaltia, esdevé a tots hòmens?». «No               75 

–digueren ells–, ne no pot hom saber a quals ha esdevenir, sinó aquells als quals los 

déus la volen donar». Per què ell fonch molt congoxat de aquells mals. 

Altra vegada, encontrà un hom vell e molt blanch ab la cara rugada e corb e les 

dents eren-li caygudes e balbejava.13 E ell demanà què podia ésser allò de aquell home 

qui axí stava e respongueren-li: «Senyor, aquest hom ha tant viscut que és vengut en 80 

aqueixa misèria». E ell demanà qual és la sua fi e los cavallers digueren-li: «La mort». E 

ell demanà: «Com la mort és de tots o de alguns?». E ells digueren: «De tots». E ell los 

demanà: «E, puys, com yo sia mort, qui fa[CCCXIXd]rà membrança de mi? E és altre 

món ne alta vida sinó aquesta?». E ells li respongueren: «Senyor, nosaltres no sabem 

altre món ne altra vida sinó aquesta». Per què Josaphat fonch molt pensós de la mort. 85 

E, quant son pare lo venia a veure, ell fahia bella cara, mas en altra guisa ell tenia lo cor 

trist e desijava cascun jorn trobar algun hom qui portàs a les sues orelles paraules de 

salut. 

Esdevench-se que un sanct hom hermità qui havia nom Barlam conegué per 

spirament de Déu lo cor de Josaphat e mes-se en una nau e vench-se en Índia, on lo fill 90 

del rey era. E vestí’s vestiments axí com si fos mercader e vench a la porta del palau e 

dix al porter, qui havia nom Cerdan, que·l lexàs dins entrar al fill del rey a veure, car ell 

era mercader e portava pedres precioses a Josaphat, entre14 les quals n’i havia una més 

noble que totes les altres e havia aytal virtut que fahia veure los cechs e fahia los muts 

parlar e dava saviesa als folls e fahia los morts resuscitar: «Per què yo·n port a ell e 95 

mostrar-les-li-he». E Cerdan li dix: «Tu no pots mostrar aqueixes pedres al fill del rey 

fins que yo les haja vistes quines són, car yo tinch manament de son pare, lo rey, que 

no li sia mostrada neguna cosa fins que yo ab mos ulls la haja vista». E Barlam li dix: 

«La pedra que yo dich té aytal virtut ab les altres que t’he dites que, si negun hom la 

guarda ne la té qui no haja bona vista e ben sana e clara, que aquella mateixa vista que 100 

ha pert. E, si tu les miraves, yo he paor que no perdesses aquella mateixa vista que has 

per ço com no tens los ulls ben sans. Mas yo he oït dir que Josaphat viu castament e té 

los ulls clars e mostrar-la-he a ell, per què ves-lo-y a dir e no li sostragues tan bella joya 

ne tan riqua». [CCCXXa] E Cerdan anà-u a dir a Josaphat, lo qual lo féu davant ell venir. 

E, quant fonch davant ell, rebé’l ab honor e manà’l seure de prop ell e dix-li que li 105 

mostràs la pedra preciosa que li havia dit lo seu servent que fahia grans maravelles. 

«Senyor ‒dix Barlam‒, no és raó fins que yo haja provada la tua saviesa e, lavors, yo·t 

mostraré la pedra. E has fet molt bé com m’as fet a tu venir e no guardist a mi, mas 

l’àbit que yo vestia com a mercader, per què·t diré un exemple qui esdevench a un 

poderós rey. Un rey fonch qui anava una vegada per un camí ab companyia de sos 110 

cavallers e encontrà dos hermitans qui eren vilment vestits e descavalcà e lançà’s als 
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peus d’aquells e adorà’ls e besà’ls. Per què los cavallers qui anaven ab ell ne foren molt 

endenyats15 e no·l gosaren rependre públicament, mas digueren a un seu germà que lo 

y digués, que jamés no fes aytal baxament contra la corona real. E, com son germà lo y 

hagué dit, lo rey no li tornà mot. Era tal costuma en la ciutat que, quant negun hom 115 

merexia mort, lo rey trametia lo vespre a la casa d’aquell un corn a tocar e, tantost, 

conexia hom que aquell on lo corn tocava era jutjat a mort. E, en lo vespre, lo rey 

tramés lo corn, que·l tocassen a casa de son germà, lo qual, com l’agué oït, conegué que 

devia morir, segons la costuma de la terra. E, tota aquella nit, ell partí e donà tots sos 

béns e, quant vench al matí, ell pres sa muller e sos fills e vench-se’n davant lo rey. E lo 120 

rey dix-li: “O, foll! Pus que tu tant fort tems la crida de ton frare, al qual tu no has 

merescuda mort, per què·m reprenguist com yo me humilié a les crides del meu Senyor 

Jesuchrist, qui·m signifiquen la mort? Per què ves e torna-te’n a ta casa”.  

»Enaprés, lo rey féu fer IIII armaris e los dos foren molt bé [CCCXXb] apparellats e 

daurats e ben guarnits de part de fora e los altres dos foren tan solament cuberts de 125 

fust. E aquells qui eren bells e daurats féu omplir de ossa16 de hòmens morts pudents e 

los altres dos, qui eren vilment guarnits, omplí de bons ungüents ben odorants e de 

molt bones espècies. E appellà los cavallers qui l’avien fet rependre a son germà e dix-

los e demanà’ls, aquells IIII armaris, a què serien bons. E ells respongueren: “Senyor, en 

aquests dos qui són daurats e noblament guarnits, se pertany que la vostra corona e los 130 

vostres bells vestiments hi stiguen e, en los altres dos, podeu fer metre ço que us 

vullau”. E lo rey dix: “Bé·m pensava yo que axí los jutjaríeu”. Per què féu los dos bells 

armaris daurats obrir e, de la gran pudor que n’isqué, negun hom entorn de ells no 

pogué aturar. E, aprés, féu obrir los altres dos e de la gran dolçor e bona odor que n’exí 

foren tots alegrats e confortats. Axí, dix lo rey: “Són semblants aquests dos daurats e 135 

apparellats als hòmens qui són bells defora e ben vestits e encavalcats e, dedins, en lo 

cors, són plens de malvats pensaments e de malvades obres. E aquells dos armaris qui 

són vilment guarnits són semblants als dos hermitans pobres als quals yo me humilie, 

qui són vilment e pobra vestits e, dedins, lurs consciències són plens de nobles 

cogitacions e de divines scriptures e de obres e de bones virtuts. E vosaltres no guardau 140 

ço que és dedins, mas ço qui·s mostra defora”». Per què Barlam dix al fill del rey: «Bé 

has tu fet, qui m’as rebut segons aquell savi rey». 

Enaprés, Barlam li començà a dir de la creació del món e del defalliment e de 

l’home e de la incarnació del Fill de Déu e de la passió de Jesuchrist e de la resurrectió, 

[CCCXXc] e de açò ell féu gran sermó, e del jorn del judici e del guardó dels bons e dels 145 

mals e de aquells qui servien a les ýdoles. E posà-li un tal exemple: «Fonch una vegada 

un cassador qui pres un rossinyol e volgué’l matar e lo rossinyol dix-li: “O, home! Si·m 

mates, no·t poràs de mi lo ventre omplir, tant só sotil ocell, e, si·m lexes anar, III17 coses 

te mostraré qui·t seran molt profitoses, mas que les retengues en ton cor”. E, quant lo 

cassador lo oí parlar, promés-li que·l lexaria. E dix-li: “Yo·t consell, bon hom, que no 150 

empares cosa de fer que no pot ésser feta e que no·t dónes tristícia ne treballs de cosa 
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perduda que no pugues cobrar e que jamés no cregues paraula que no sembla vera. 

Aquestes tres coses guarda e fer-t’an gran profit”. Lavors, l’ome lexà’l anar e lo 

rossinyol, com se fonch posat en l’arbre, volgué provar l’ome si l’avia bé entés e dix-li: 

“O, home, e com gran consell has huy perdut! Car yo tinch una pedra preciosa en lo 155 

meu ventre que és major que un ou de struç e, si tu la tinguesses, fores-ne tostemps 

benaventurat”. Per què lo cassador ho cregué e assajà si·l poria pendre altra vegada e 

dix-li: “O, rossinyol! Vine a mi e yo nodrir-t’é en ma casa honradament e,18 aprés, lexar-

t’é anar a ta voluntat”. “Ara conech ‒dix lo rossinyol‒ que tu no has seny ne paraules 

que yo t’haja dites no has enteses, car yo·t diguí que no emparasses cosa de fer que no 160 

pogués ésser feta e tu manes-me venir a tu. Aprés, ti19 diguí que no·t donasses ira ne 

treball de cosa perduda que no poguesses cobrar e tu treballes-te de pendre a mi altra 

vegada e res no·t val. Aprés, ti20 diguí que paraula que no·t semblàs vera que no la 

creguesses e tu creus que yo tinga en mon ventre una pedra preciosa major que 

[CCCXXd] un ou de struç, en qual manera hi poria star tal pedra com l’ou sia molt major 165 

que yo? Ni X21 tals com jo”». Per lo semblant dix Barlam: «Són folls e pechs e nicis 

aquells qui creen a les ýdoles, que són fetes per mans de hòmens». 

Enaprés, Barlam li començà a parlar de la vanitat d’aquest món e dix-ne molts 

exemples, entre los quals ne dix un qui comença axí: «Tots aquells qui temen aquest 

món e les coses que y són són semblants a un home qui fugia a una bèstia que ha nom 170 

unicorn per ço que no·l menjàs. E, dementra22 que fugia, caygué en una sija e, abans 

que fos dins, al fons, ell se tengué a un arbre e posà los peus en una barra. E guardà e 

véu dues rates, la una blanca e l’altra negra, que rosegaven les raels de l’arbre en què 

ell stava e havien-les tant rosegades que l’arbre stava per caure. E véu al sol de la sija 

star un drach molt fer qui tenia la boca uberta e lançava foch per aquella. E véu que, en 175 

cascun cap de la barra en què tenia los peus, havia IIII23 caps de culebres molt grans. E 

alçà los ulls amunt e véu per los rams d’aquell arbre que24 exia un fil de mel qui li 

donava en la boca e, per la dolçor de la mel, oblidà los perills e los mals que havia25 

vists. E sàpies, Josaphat, que, primerament, significa aquest unicorn la mort, que 

cascun jorn nos persegueix e·ns encalça a pendre; e la sija és lo món, qui és ple de 180 

drachs e de serpents e de tota malesa; e l’arbre significa la vida de cascun home, que·s 

consumeix; e, per les hores del dia e de la nit, són significades les dues rates que y eren, 

la una blanca e l’altra negra, per les quals hores se aproïsma la nostra vida e lo nostre 

cors; los IIII26 caps de les culebres signifiquen los quatre elements de què lo cors és 

compost; lo drach significa lo desig [CCCXXIa] de infern, que desija nosaltres tots jorns a 185 

devorar e a pendre; la dolçor del fil de la mel és aquest món perillós que, per una poca 

de benaventurança que hom ha en aquest món, qui és a hom dolç e saborós, oblidam 

les penes de infern que seran en l’altre món als peccadors amargants. 

»Encara te vull dir Josaphat altre exemple de un home qui tenia tres amichs, dels 

quals amava més la un que los altres, e més que si mateix. E lo segon amich amava 190 

molt, mas no tant com lo primer, e lo terç amich amava menys que los altres. 
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Esdevench-se que ell hagué a retre compte a son senyor de X mília besants d’or que 

havia tenguts per ell e vench-se’n al primer amich e dix-li: “Amich, bé sabeu vós com 

yo, tostemps, vos he amat e servit, prech-vos que ara m’ajudeu e·m socorregau de tants 

diners que yo he a donar a mon senyor lo rey”. E aquell li respòs: “Yo no sé tu qui est, 195 

ti27 ton camí, car yo tinch altres amichs ab qui·m vull acompanyar e consolar. Emperò, 

per amor de tu, vet ací dues canes de canamiç28 ab què·t cobres”. Per què l’ome, confús 

e irat, se n’anà al segon amich e demanà-li adjutori per moltes congoxes que havia en 

son cor e aquell li respòs que no·n faria res: “Mas tant faré per tu que, fins a la porta, te 

seguiré e, aprés, tornar-me-n’é”. Per què l’ome, trist e desesperat, se n’anà al terçer 200 

amich e, ab lo cap baix e tot vergonyós, dix-li: “Amich, yo no he boca ab què·t parla29 

per ço com may t’é amat com deguera ne t’é servit, per què yo·t prech que m’ajuts e·m 

socorres en aquesta tribulació, que tots mos amichs m’an desemparat”. E aquest terçer 

amich, ab alegra cara, li dix: “Yo yré molt volenters ab tu davant ton senyor lo rey e 

raonar-t’é davant ell e no·t lexaré caure en les mans de tos enemichs”». E Barlam dix: 205 

«Sàpies, Josaphat, que lo primer [CCCXXIb] amich són les riqueses e les possessions 

d’aquest món, que hom ama e té en car e no són departides axí com deurien. E, quant 

hom se mor, no se’n porta hom res, sinó lo drap en què és hom embolcat, abans les lexa 

hom totes, e aquella amor que hom los ha haguda és finida ben prest e torna a no-res. 

Lo segon amich és la muller e los fills e los parents, qui·ns seguexen fins a la fossa 210 

quant hom és mort e, aprés, se’n tornen a fer lurs negocis. Lo terç amich, que hom no 

ama quasi res, és caritat, fe, sperança e almoyna e les altres bones obres que hom ha 

fetes e aquestes seguexen hom davant Déu contra los diables». 

Encara dix Barlam: «Te vull dir altre exemple, scolta’m bé e obre tes orelles e reté 

en ton cor aquestes paraules. Una ciutat era e los ciutadans havien en30 costuma: que 215 

prenien un hom strany que31 no coneguessen e fahien-lo per un any majoral e príncep 

de la ciutat e de tot lo regne per fer e dir e manar tot a la sua voluntat. E fahien-lo star 

en32 molt grans delits e l’abundaven de riqueses e tot ço que demanava. E, com venia al 

cap de l’any, ells lo lançaven tot nuu fora de la ciutat e exellaven-lo en una illa33 en mar, 

en la qual no havia neguna cosa que menjàs ne que vestís e, axí, moria aquí per fam e 220 

per34 desayre. Axí que un baró savi fonch elegit en príncep en aquella ciutat e sabé la 

costuma dels ciutadans. E, com li convenia ésser exellat en aquella illa,35 e dins lo temps 

de l’any, ell ajustà molt tresor e viandes e, per faels hòmens, ell ho tramés a la illa,36 axí 

que, com ell fos exellat, visqué honradament e no morí per fam ne per desayre com 

fahien los altres prínceps que aquí eren37 enviats. Per què, Josaphat, deus saber que la 225 

ciutat és aquest món e los ciutadans són los prínceps terrenals,c qui són enganats ab 

bones paraules e ab los delits de [CCCXXIc] aquest món e, quant se moren, van en 

tenebres infernals, on han molta fam e molta captivitat per ço com, dementre que 

regnaven e eren senyors de moltes possessions, no enviaren al regne del cel lurs 

                                                 
c «ciues tenebrarum principes» (LA 176, 44); és a dir; ‘els ciutadans són els prínceps de les tenebres’. Per 
tant, no «són enganyats», sinó que «enganyen». 
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riqueses, que porten a hom en perdurable glòria, ço són: almoynes als pobres e devoció 230 

e oració e caritat e fe, e aquests són los tresors del cel que pot allà enviar». 

E, quant Josaphat hagué oïts tots aquests exemples, la sua ànima se començà a 

obrir e aclarir de la divinal intel·ligència e amor de Déu e dix a Barlam que lexaria son 

pare e que·l seguiria volenters. Dix-li Barlam: «Si·m seguies, series semblant a un 

donzell qui no volgué sposar una donzella que era noble. E véu una òrphena, filla de 235 

un vell pobre que loava Déu, e dix-li: “Què fas dona? Com pots fer a Déu gràcies de 

poch axí com si t’havia molt donat?”. E ella respòs-li:38 “Axí com poca medicina39 

guareix de malaltia gran, axí mercès en pochs donatius és raó que,40 puys, hom prend 

molt, per què ço que és defora no és nostre, mas ço que és dedins és nostre. E he 

rebudes grans coses, car ell me ha feta a semblança e ymage sua e ha’m donat 240 

enteniment e raó e altres béns spirituals qui m’an appellada a la sua glòria e m’an 

uberta la porta del seu regne. E, per ço, he raó de fer gràcies a Déu de tants e tan grans 

donatius”. E lo donzell, qui açò oí41 dir, demanà-la a son pare per muller e lo pare dix-

li: “Tu no la pots haver per ço com tu es noble e yo só pobre”. E lo donzell totalment la 

volia e lo pare li dix: “No la’t puch dar que la te’n ports a casa de ton pare, car yo no·n42 245 

tinch sinó aquesta”. E lo donzell dix-li: “Yo staré ab tu”. E, lavors, posà les sues bones 

vestidures e vestí’s de sotils vestiments. E, com lo pare l’agué un temps provat, portà’l 

al thàlem e mostrà-li molt [CCCXXId] tresor e moltes riqueses e tot lo y donà».  

Dix Josaphat: «Convinentment fa per mi aquest exemple e per tu pens ésser dit 

de mi, mas digues-me, pare, quants anys has e on atures, car may no·m vull separar de 250 

tu». E Barlam respòs-li: «Fill, no cové encara que vajes ab mi, car yo só vell, que he LXX 

anys, e ha bé XLV anys que só en l’ermitatge e stich en lo desert de la terra de Senar.e E 

no fas compte que los XXV anys que he viscut en lo món abans que fos hermità que en 

aquells haja viscut, abans són anys perduts, car en aquell temps era mort per peccat e 

ara só en la misericòrdia de Déu e sper la sua gràcia e la sua benedictió. E tu, fill, stà en 255 

ton bon prepòsit, que encara serà temps que serem companyons, si a Déu plau, en lo 

regne del cel. Mas acosta’t al sanct43 baptisme, car aquell és començament de la vera fe 

chrestiana». Per què Barlam batejà Josaphat en una bella44 pica de aygua que era aquí, 

en lo palau, en nom del Pare e del Fill e del Sanct45 Sperit. E, axí, Josaphat romàs en la 

fe vera e Barlam tornà-sse’n en son hermitatge. 260 

E, quant lo rey sabé que son fill era fet crestià e que s’era batejat, hagué gran 

dolor en son cor. Mas un seu amich, qui havia nom Arachis, li dix que ell sabia un 

hom46 vell hermità qui semblava Barlam e que·l fes venir davant son fill e que·s fes dir 

que ell era Barlam e que·s desdiria de tot ço que havia dit a Josaphat ne consellat e com 

ho havia dit falsament: «E, per tal via, lo fill tornarà a la tua secta». Per què lo rey manà 265 

cercar aquell hom vell, qui havia nom Nachor, e féu-lo’s venir davant e manà-li, sots 

pena del cap a perdre, que ell digués davant Josaphat que ell era Barlam, aquell qui 
                                                 
d ‘Prenga’. 
e Sennaar, mot hebreu que fa referència a la plana al·luvial entre el Tigris i l’Eufrates. 
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l’havia ensenyat e adoctrinat en la fe dels chrestians, e que ço que li havia ensenyat que 

no era veritat, mas, emperò, que primerament disputàs [CCCXXIIa] ab los savis e que, a 

la fi, que·s donàs per vençut. E Nachor, per paor del rey, atorgà que u faria.  270 

E, abans que venguessen a la disputa, lo rey vengué a veure son fill e dix-li: «Fill, 

yo tinch pres Barlam, aquell falç encantador e enganador qui t’ha ensenyat de lexar los 

déus immortals e t’ha ensenyat en creure lo Déu invisible. Fill, reconcilia’t a mi e creu 

los nostre déus e yo faré fer festa per la tua reconciliació, car sàpies que en gran tristícia 

m’as posat com ara en la mia vellesa m’as desemparat. E cuydàvem que, aprés la mort 275 

mia, fosses mon bastó e mon sostenidor e governador de mon regne. Digues-me, fill, 

per què u has fet?». E Josaphat respòs: «Pare, yo só fugit a tenebres e a lum só corregut 

e he desemparada error e só vengut a carrera de veritat, per què no·t vulles treballar, 

car jamés no·m poràs apartar de mon prepòsit. Car, axí com és impossible a tu que ab 

la mà pugues tocar la altitut del cel o secar la gran mar, axí és impossible que tu·m 280 

pugues apartar de mon prepòsit». «O –dix lo rey–, e quin mer47 mal de açò sinó yo 

mateix, qui he fetes a tu tan magnífiques coses, les quals negun pare no féu a fill! Per la 

qual cosa la pravitat de la tua voluntat e la tua desfrenada contenció te han fet venir 

contra mi. E bé·m demostraren los astròlechs lo teu naximent e a què devia venir e 

digueren-me de tu ço que ara·m veig. Mas fas-te a saber que, si tu no·m vols obeir, yo 285 

no t’appellaré fill, abans te tendré per enemich e faré de tu ço que may no fonch fet de 

home». E Josaphat respòs: «Senyor, per qual raó es tu trist del meu bé ne de la mia 

honor? Qui véu may pare que fos trist ne malcontent de profit ne de guany de son fill? 

E tal pare no deu ésser appellat pare, mas enemich mortal. E sà[CCCXXIIb]pies que, 

d’aquí avant, yo no t’appellaré pare, abans te fugiré axí com hom fuig a serpent». 290 

Lavors, lo rey, molt irat, se partí de son fill e contà48 la sua duresa a Arachis e com 

lo havia trobat ab dur cor e fort ne, per menaces de mort que li hagués fetes, no l’havia 

pogut moure de son enteniment. E Arachis dix al rey: «Senyor, torna a ton fill e 

corregeix-lo ab blanes e humils paraules per ço com infant se castiga49 millor ab 

paraules suaus que no fa ab menaces». Per què lo rey tornà a son fill e començà’l de 295 

besar e dix-li: «O, fill molt dolç e car! Obeeix e creu a mi e lexa star la secta que has 

emparada e sacrifica als meus déus. E, no sabs tu que bona cosa és obeir a son pare 

sobre totes coses e que fa als déus gran ira quant negun fill fa son pare irat, per què los 

déus los ponexen fortment? E tu, fill, guarda’t de la ira dels déus, que no·t ponesquen50 

cruelment». E Josaphat respòs: «Temps hi ha de amar e de ira e temps de pau e temps 300 

de batalla,f mas aquell qui és ver chrestià no·s deu partir del Déu verdader per obeir 

lurs pares. Amar los devem en quant són pares e devem obeir a Déu com a Senyor e 

salvador, axí com yo obeesch, mas que no renech lo meu Déu ne lo meu creador». E, 

quant lo pare véu que no·l podia apartar de son enteniment, dix-li: «O, fill! Yo tinch 

pres Barlam, aquell51 qui t’à decebut, e, si vols ésser a la disputa que farà ab los savis 305 

nostres, vine en mon palau e aquí veurem a qual deurem obeir. Mas bé·m penç que ço 
                                                 
f Sir 3, 8. 



 1027 

que lo falç Barlam t’à donat a entendre que no és veritat, per què tu poràs conéxer que 

u ha fet per enganar-te per tal que·t fes venir en error e en desamor dels déus». 

Lavors, Josaphat, quant oí dir que Barlam era pres, començà a plorar molt 

greument,52 mas, aprés, per revelació de Déu, conegué que no era aquell. E, tot plorós, 310 

ell vengué ab son [CCCXXIIc] pare en una bella plaça on la gent de la ciutat e los savis 

astròlechs eren ajustats. E vengué aquí Nachor, qui stava alt en un cadaffal, e féu 

semblant que fos Barlam. E lo rey stava en una bella cadira e Josaphat als seus peus, e 

açò féu per reverència del seu pare, que no·s volgué seure en egual d’ell. Dix lavors lo 

rey a Nachor en prsència de tots que, pus que era chrestià, que mantingués la fe de 315 

Jesuchrist, que no li desplauria, e que los savis mantenguessen la lur e la part que fos 

vençuda que no fos de creure e la part que vençria que aquella tengués hom e cregués. 

E manà e dix als seus savis: «Vejam com ho fareu vosaltres, qui sou tan savis, que us és 

mester que no us lexeu vençre en aquest hom vell e, si53 féu, sapiau per cert que a mals 

turments sereu liurats». Josaphat se levà de peus e dix axí: «Dich yo a mon maestre 320 

Barlam que no·s leix54 vençre mantenint veritat e dich-te que, si u fas, que may no 

reposaré fins que ab les mies mans t’aja tret lo cor del cors e l’aja donat a cans a menjar 

per ço que negun temps no·t tragues scarn de fill de rey ne·l metes en error». E, de 

aquestes paraules, Nachor fonch molt spantat e pensà’s que diables lo y havien portat e 

acordà que millor li era de tenir la vera fe de Déu, qui és via de veritat, que no aquella 325 

dels déus de dimonis. Lavors, lo rey dix: «Tu est55 Barlam e yo man-te que defenes ço 

que és de raó sens neguna temor de l’un ne de l’altre». 

E, açò dit, un savi dels gentils se levà de peus e dix: «Est tu Barlam, qui has mes 

lo fill del rey en error e li has mostrats56 desemparar los déus visibles per los 

invisibles?». E aquell li respòs: «Yo só Barlam, qui he desliurat lo fill del rey de molt 330 

gran error». E lo savi respòs: «Com goses tu parlar contra los déus qui són adorats de 

molt lonch temps en[CCCXXIId]çà per molts reys e prínceps e per moltes persones 

sanctes?».57 E Nachor respòs: «Bé és ver que los vostres déus són stats adorats per 

aquells que tu dius, qui no eren conexents del Déu verdader, lo qual ha fet lo cel e la 

terra e la mar e les bèsties e les herbes e arbres.58 E féu hom a la sua semblança e 335 

ymage, lo qual pres carn humana en una donzella verge e liurà’s per nosaltres a mort 

per tal que·ns tragués de la pena infernal en què érem per los peccat de Adam e de Eva, 

qui foren nostres primers pares. E, stant lo seu cors mort, la sua ànima entrà en infern e 

tragué’n los seus amichs. E aquest Senyor Déu resuscità al terçer dia e féu e fa encara 

molts miracles. E aquest deu venir a la fi del món per jutjar los vius e los morts e darà 340 

sentència a cascú segons què haurà servit. Los teus déus són de pedra e de lautó e de 

matall,59 fets en forma de diables, qui stan dins e us fan entendre molta falsedat e molta 

mentida e us tiren tots jorns a les penes de infern, de les60 quals jamay no exireu, abans 

stareu aquí perdurablament per totstemps». En aquesta manera parlà Nachor molt 

altament e tan gloriosa de la fe de Jesuchrist que tots los savis qui aquí eren ajustats 345 

foren molt maravellats e spantats e no hagueren boca ab què poguessen respondre ne 
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dir res, de la qual cosa fonch molt alegre Josaphat e lo rey molt irat, lo qual manà 

departir lo concili e que y tornassen al matí per tal com se pensà que ço61 que ara havia 

dit Nachor que no u diria l’endemà. Per què Josaphat dix al rey que lexàs anar ab ell 

Barlam e que se acordarien abdosos d’açò que respondrien al matí e ell que se’n menàs 350 

los seus savis, la qual cosa li atorgà lo rey. 

E, quant Josaphat fonch ab Nachor, dix-li: «Bé·t cuydaves que yo no·t conegués, 

que tu no eres lo sanct62 ba[CCCXXIIIa]ró Barlam, e que yo rebés lop per ovella. Mas 

dich-te e·t consell que, pus tant es adoctrinat en la fe de Jesuchrist,63 que·t partesques de 

la error del món e bateja’t e seràs salvat». Per què Josaphat batejà Nachor, aprés tengué 355 

sa via en l’ermitatge, que may aprés lo rey no·l véu, e fonch bon hom e sanct64 e 

conversà molt e lonch temps entre los hermitans. 

E, quant Theodàs encantador sabé que Nachor se n’era anat, vench-se’n al rey e 

dix-li que s’alegràs, que ell sabia una art e enginy per què son fill lexaria tota sa creença 

e que65 tornaria adorar los déus. E lo rey li respòs: «Si tu açò fas, yo faré fer en lo temple 360 

una ymage a la tua semblança». Lavors, Theodàs li dix: «Fes partir de ton fill tots sos 

ministres e, en loch de aquells, fes-hi star de belles dones jóvens e vèrgens e sien 

ricament vestides e ben arreades. E yo metré en una de aquelles lo maligne spirit, qui 

scalfarà e inflamarà ton fill del foch de luxúria, e, pus que ab una dona solament haja 

peccat, ell tornarà a la tua voluntat. E dir-te-n’he un exemple: era un rey qui no tenia 365 

sinó un fill e, quant fonch nat, los seus astròlechs digueren-li que, si aquell vehia sol ne 

la luna fins que X anys fossen passats, que seria tantost mort, per què son pare lo féu 

metre en una bella balma de pedra e ordenà-li ministres qui pensassen d’ell. E, al cap 

dels X anys, lo rey lo féu traure de aquí e mostrà-li foch e aygua e totes coses nobles, axí 

com cavallers armats e nobles vestiments e or e argent e pedres precioses e hòmens e 370 

dones ben vestits e ben apparellats. E, quant hagué vist tot açò, lo rey li demanà qual 

era aquella cosa que més li agradava de totes aquelles que vistes havia, emperò l’infant 

demanà de cascuna cosa son nom. E digueren-li, entre les altres coses, que la 

[CCCXXIIIb] dona havia nom “dimoni qui decebia los hòmens”, per què ell dix a son 

pare que, entre totes quantes coses ell havia vistes, no li eren tan entrades en lo cor com 375 

lo “dimoni qui decebia los hòmens”. Per què tu, rey, pots entendre qual força tenen les 

dones contra los jóvens, qui són prest decebuts e enganats per elles». Per què lo rey 

cregué lo consell de Theodàs e féu ço que ell dix.66 

E Theodàs mes lo dimoni en una de aquelles dones, qui·l temptà e l’scalfà molt 

fortment en la amor de la dona, mas, per la divinal gràcia, féu-se lo senyal de la creu e, 380 

tantost, fonch desliure e partí’s de la mala cogitació. Mas una donzella, inspirada per 

l’esperit maligne, que era filla de67 rey, vench davant Josaphat e dix-li: «Jove, prech-te 

que hajes recort de la mia salut e que fasses a mi salva, car filla só de rey e tinch gran 

cupdícia de ésser chrestiana e que hagués fills e filles que fossen reys perquè no 

decaygués mon linatge ne lo teu. Per què yo prech la tua honor que·m vulles per 385 

muller, car yo he oït dir moltes vegades a chrestians que molt és bona cosa matrimoni e 
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que és noble orde e bo. E tu sabs que sanct68 Pere e los altres apòstols hagueren mullers, 

per què tu en aquest orde no deus dir de no si vols observar lo manament de Déu, car 

més noble dona ne de tan alt parentiu ne de linatge no pots pendre com só yo, ni de tan 

gran riquesa, que tot quant tu sabràs demanar al meu pare de boca te serà donat». E 390 

Josaphat respòs-li:69 «Dona, degut és als chrestians que prenguen mullers, ço és a 

saber,70 aquells qui·n volen, e no és degut a aquells qui han promesa virginitat, per què 

yo no tinch en voluntat de pendre muller, car promés he a Déu que li guart mon cors 

cast e honest». E, aprés, ella li71 dix: «Pus que no·m vols per muller, fes almenys una 

poca cosa [CCCXXIIIc] que yo·t diré si vols la mia ànima fer salva. Jau ab mi solament 395 

aquesta nit e yo·t promet que, tantost,72 me faré chrestiana e faré e compliré ço que, 

d’aquí avant, me manaràs e, axí, faràs gran bé, que hauràs levada una ànima que era 

perduda al dimoni». E Josaphat stigué molt spantat de les paraules de la dona e hagué 

compassió de la sua perdició e·l féu fortment scalfar en ella, per què començà a lançar 

làgremes dels seus ulls e féu oració.  400 

E, aquí mateix, fonch73 adormit e véu en visió que era portat en un gran prat e 

bell, en lo qual havia molt belles flors de diverses colors que lançaven molt74 bones 

odors. E aquí havia arbres e fruytes de diverses maneres e moltes cadires de or e de 

argent ornades de pedres precioses e lits molt bé apparellats e arreats ab preciosos 

draps; e havie-y75 aygües de molt bona sabor que regaven tot aquell prat 405 

abundantment. E, aprés, fonch76 portat en una ciutat murada ab mur d’or e d’argent e 

los murons eren de pedres precioses e resplandia axí com lo sol. E, dins, cantaven 

àngels ab molt plasents sons,77 los quals orelles de hòmens mortals may no oïren. E oí 

una veu que dix: «Aquest és lo repòs dels justs e dels amichs de Déu». Per què Josaphat 

volgué aquí aturar, mas la veu li dix que encara ell no podia entrar en aquella ciutat, 410 

mas que seria temps que y entraria si baronívolment se combatia, car grans treballs 

hauria encara a sofferir. Aprés, fonch aportat en un terrible loch pudent qui cremava 

dia e nit, en lo qual havia gran multitut de ànimes que·s planyien e udolaven. E la veu 

li dix: «Aquest és lo loch dels peccadors». E, quant Josaphat se fonch78 despertat, hagué 

en gran oy la donzella e totes ses raons e conegué que lo diable era qui·l volia 415 

en[CCCXXIIId]ganar. 

E, lavors, lo sendemà, Theodàs e lo rey vengueren davant Josaphat, que·l 

cuydaven enganar e apartar de bona via ab belles paraules, mas ell fonch79 més cert e 

més savi, que conegué lur engan. E convertí Theodàs, que·s féu chrestià, el batejà e 

cremà tots sos libres ab què havia longament obrat dels dimonis e, aprés, amà Déu 420 

loablament. Per què lo rey, axí com a desesperat, per consell dels seus amichs, donà la 

meytat de son regne a Josafat ab què visqués, per què ell lo rebé ab gran goig e ordenà 

en les sues ciutats temples e creus a honor de Jesuchrist e convertiren-se per la sua 

prehicació XXX M hòmens. Aprés pochs dies, lo rey conegué la error en què era e féu-se 

batejar a son fill e tornà en bon camí e, per lo seu convertiment, VI mília hòmens se 425 
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convertiren. Aprés, morí honradament e son fill soterrà’l dins una sglésia que ell havia 

edificada a honor de Jesuchrist. 

Aprés dos anys, Josaphat volgué viure en penitència e desemparà lo regne e 

entrà-sse’n en l’ermitatge, en lo qual loch trobà un hom pobre a qui donà los seus 

vestirs e pres aquells del pobre. E fonch en aquell boscatge molt fortment temptat per 430 

lo dimoni. E, quant hagué anat per l’ermitatge III80 anys complits, ell trobà Barlam e 

aquí besaren-se alegrament e recomptà Josaphat a Barlam tot lo que li era esdevengut. 

Visqué aquí Josaphat ab Barlam en gran abstinència e, puys, morí Barlam. E, aprés que 

Barlam fonch81 mort, stigué Josaphat XXXV anys aquí en l’ermitatge; aprés, morí e fonch 

soterrat ab lo cors de Barlam. Aprés, foren portats abdosos en la ciutat de Josaphat e 435 

foren aquí soterrats ab gran honor e feren aquí aprés molts miracles. [CCCXXIIIIa] 

                                                 
1 BARLAM: Barlam hermita I2 

2 JOSAPHAT: lo benauenturat josaphat I2 
3 quant lo rey ho sabé: lauors entenent aço lo rey I2 
4 descolorit: escolorit I2 
5 tu e: om. I2 
6 comogut: çomogut I2 
7 e: om. I2 
8 ne: om. I2 
9 endenyats: indignats I2 
10 mol: molt I2 
11 e: om. I2 
12 no: en negun temps no I2 
13 balbejava: balbajaua I2 

14 entre: e entre I2 
15 endenyats: indignats I2 
16 ossa: fossa I1 (ossibus mortuorum LA 176, 87) 
17 III: tres I2 
18 e: om. I2 
19 t’i: te I2 
20 t’i: te I2 
21 X: deu I2 
22 dementra: dementre I2 
23 IIII: quatre I2 
24 que: om. I2 
25 havia: hania I1 

26 IIII: quatre I2 
27 ti: te I2 
28 canamiç: canamaç I2 
29 parla: par[l]e I2 
30 havien en: tenien tal I2 
31 que: qui I2 
32 en: ab I2 
33 illa: isla I2 
34 per: om. I2 
35 illa: isla I2 
36 illa: isla I2 
37 aquí eren: eren aqui I2 
38 respòs-li: li respos I2 

39 medicina: medina I1 

40 que: om. I2 
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41 oí: li oi I2 
42 no·n: no I2 
43 sanct: sant I2 

44 bella: om. I2 
45 Sanct: sant I2 
46 hom: home I2 
47 mer: mereix I2 
48 contà: compta I2 
49 castiga: corregeix I2 
50 ponesquen: ponexen I2 
51 aquell: om. I2 
52 molt greument: om. I2 
53 si: siu I2 
54 leix: lexe I2 
55 est: es I2 
56 mostrats: mostrat I2 
57 sanctes: santes I2 
58 arbres: los arbres I2 
59 matall: metall I2 
60 de les: dels I1 

61 ço: aço I2 
62 sanct: sant I2 
63 Jesuchrist: iesu chcist I1 

64 sanct: sant I2 
65 que: om. I2 
66 dix: li dix I2 
67 de: del I2 
68 sanct: sant I2 
69 respòs-li: li respos I2 
70 a saber: om. I2 
71 li: om. I2 
72 tantost: encontinent I2 
73 fonch: fonc I2 
74 molt: om. I2 
75 havie-y: hauiay I2 
76 E, aprés fonch: Enapres fonc I2 
77 molt plasents sons: sons molt plasents I2 
78 fonch: fonc I2 
79 fonch: fonc I2 
80 III: tres I2 
81 fonch: fonc I2 
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[CLXXXV] DE SANCT1 PELAGI PAPAa 

elagi papa fonch de molta sanctedat e regí lo seu bisbat molt loablament e, aprés, 

ell tramés a Déu lo seu spirit.2 No fonch aquest Pelagi predecessor de sanct3 

Gregori, mas un altre abans d’ell: a aquest Pelagi succehí Johan terç;b e a Johan succehí 

Benet;c e a Benet, Pelagi;d e a Pelagi, Gregori.e E, en lo temps de Pelagi primer, 5 

vengueren los lombarts4 en Ytàlia e, per ço, com són hòmens qui no saben aquesta 

hystòria, yo la he posada ací en aquest libre, segons que la compila en Pau, lombart5 

hystoriador. 

Fonch una gent que era6 nomenada germànica e era mol7 gran poble e era vengut 

de la riba de la mar major,f que és en les partides septentrionals. E aquesta gent passà 10 

per la illa que és dita Scandinària e venceren grans batalles que feren ab los pannonians 

e, puys, no gosaren anar d’aquí avant e romangueren aquí tostemps. Aquests, 

primerament, hagueren nom vuinuli e, enaprés, foren appellats lombarts.8 E levaren un 

[CCCXXIIIIb] rey entre ells qui havia nom Albuý,g qui era molt fort e bon cavaller, e féu 

batalla ab lo rey dels gebidonsh e matà’l e vencé tot lo seu exèrcit. Enaprés, un fill del 15 

rey Gebido succehí al seu pare, malgrat del rey Albuý, e lo rey Albuý vench aprés 

contra ell en batalla e matà’l. E se’n portà una sua filla cativa que havia nom 

Rosimunda e pres-la per muller. E féu fer una copa del cap del pare de Rosimunda e 

guarní-la honradament ab or e ab argent e, ab aquella, ell bevia tots jorns e tenia-la a la 

sua taula.  20 

                                                 
a Pelagi I fou papa del 556 al 561, però mai ha estat venerat com a sant: «La sua inclusione nella parte finale 
della Legenda aurea ha essenzialmente delle motivazioni strumentali: permettere al predicatore (o al lettore) 
di tracciare delle corrispondenze tra il tempo della santità di cui si narra nel leggendario e la storia 
dell’uomo, riassunta qui per sommi capi. In ogni caso per l’autore della Legenda aurea [...] la storia 
dell’uomo ha un senso solo se rapportata al tempo della santità: l’ultimo imperatore rimane Federico II e 
l’ultimo papa è Inocenzo IV. Se il primo dato può essere poco significativo [...], non lo è il fatto che 
vengano qui passati sotto silenzio i dodici pai che si sono susseguiti da Innocenzo IV fino a Bonifacio VIII 
[...], tacendo della storia pontificia tra il 1250 e la stesura dell’ultima redazione della Legenda aurea: poiché 
l’ultimo santo del leggendario in ordine cronologico è Pietro martire, ucciso nel 1252, ogni referenza sulla 
storia umana posteriore era qui considerata inutile» (Maggioni 2007: 1708-1709). La presència de Pelagi I es 
deu al fet que el seu pontificat coincideix amb l’inici del govern dels longobards a la península itàlica i, per 
tant, el començament de la cronologia que elabora Voragine. FS parteix el capítol en tres de diferents, que 
coincideixen amb la part dedicada al papa, a la història de Mahoma i als reis francs i emperadors dels 
sacre imperi romanogermànic. 
b Joan III, papa del 561 al 574. 
c Benet I, papa del 575 al 579. 
d Pelagi II, papa del 579 al 590 
e Gregori I, papa del 590 al 604. 
f ‘L’oceà’ («Oceani» LA 177, 5). 
g Alboí, rei dels longobards del 563 al 572. El 568 atacà el nord de l’actual Itàlia i prengué Venència i Milà. 
El 572 s’apoderà de Pavia, on instal·là la capital del seu regne. 
h Gèpida, individu d’un poble germànic del grup dels germànics orientals, establerts a la Dàcia quan foren 
vençuts pels longobards el 567. El rei al qual es refereix el text és Cunimund, pare de Rosamunda, encara 
que FS identifica el seu nom amb el gentilici del seu poble. 

P 
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E, en aquest temps, era emperador en Roma en9 Justinià,a qui tenia ab si un 

príncep castrat qui havia nom Narses, lo qual era molt bon home e conquistà tota 

Ytàlia e matà gran multitut dels gots e un rey lur qui havia nom Àttilab e tench10 

pacificada tota Ytàlia per lonch temps. E, per grans riqueses que ell havia, ell fonch 

accusat ab l’emperador, lo qual lo deposà de l’offici. E la emperatriu, muller de 25 

l’emperador, que havia nom Saphina, tramés-li a dir que ella lo faria filar ab les 

serventes sues e que ell filaria, no pas seda ne li, mas lana. Per què Narses, tantost, li 

respòs: «Si tu penses que yo fil la tua lana. yo t’ordiré tal tela que, per negun temps, la 

poràs rompre». E, com en11 Narses stigués en Nàpols, ell envià a dir als lombarts12 que 

desemparassen la pobresa en què staven de Pannònia e que vinguessen conquistar la 30 

noble terra e riqua de Ytàlia. Per què lo rey Albuý desemparà Pannònia e entrà en 

Ytàlia ab los lombarts13 e conquistà aquella e la levà a la senyoria de Roma, que li era 

d’abans subjugada. E aquesta fonch la tela que en Narses li ordí. E açò fonch14 en l’any 

de nostre Senyor VI C LXVIII.  

E era costuma [CCCXXIIIIc] en Lombardia que los hòmens portaven largues barbes 35 

perquè fossen coneguts entre les dones. E l’emperador de Roma envià’ls sovint 

missatgers per tal que sabés e entengués quina companyia eren. E los lombarts,15 

entenent e sabent açò, ordenaren entre ells que totes les dones portassen los cabells del 

cap entorn de la barba per ço que pareguessen hòmens. E, axí, aprés, dien-los16 

lombarts, ço és a dir, ‘longues barbes’. 40 

E, quant lo rey Albuý hagué conquistada Ytàlia e preses totes les ciutats, matà 

aquí molta gent e tench assetjada per tres anys Pabia, que és molt noble ciutat, e la pres. 

E jurà aquí que no li scaparia negun crestià que ell pogués trobar ne saber que no morís 

tantost, per què, com ell volgué17 entrar en la ciutat e fonch davant la porta de la ciutat 

per entrar, lo seu cavall se agenollà e no·s pogué levar ne ell descavalcar ne tornar 45 

avant ne arrera fins que ell hagué desfet lo sagrament e trencà lo vot que havia fet 

contra los chrestians. Aprés poch de temps, pres Milà e tota la terra de Ytàlia, sinó 

Roma e Romania,c la qual Romania18 és appellada quasi altra Roma per ço com, 

tostemps, fonch ab ella ajustada. 

Esdevench-se que lo rey Albuý fonch a Verona e aquí tengué corts e convidà molt 50 

rich hom e begué ab la copa que havia feta fer del cap del rey Gebido. E dix a la sua 

muller, filla del rey Gebido, que begués en aquella copa que era feta del cap de son 

pare, per què ella ne begué mal son grat e forçada. E, aprés, hagué en tan gran oy lo rey 

que pensà com lo pogués matar. E, en la cort de la regina, havia moltes donzelles, entre 

les quals n’i havia una ‒e açò sabia bé la regina‒ que havia quefer19 ab un noble baró de 55 

sa cor.20 E, una nit que lo rey no y era en la ciutat, la regina se féu venir [CCCXXIIIId] 

aquella donzella e pregà-la que la endreçàs que, en loch d’ella, que ella pogués jaure ab 

                                                 
a Justinià I el Gran, emperador bizantí del 527 al 565. 
b Error que ja apareix en el ms. llatí V. Es refereix al rei Tòtila, rei dels ostrogots, del 541 al 552. 
c Romanya, Itàlia. 
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lo cavaller, per què la donzella féu en manera que lo cavaller jagué ab la regina. E, com 

l’agué coneguda carnalment, la regina li dix: «Conexs-me?». «Hoc ‒dix lo cavaller‒, e 

pensave’m que fosses la mia amiga». E, lavors, dix-li la regina: «Tu has feta aytal cosa, 60 

per què·t cové matar lo rey Albuý o tu morràs per lo seu coltell a mala mort. On te 

prech que·m vengues21 d’ell, que m’à mort lo meu pare e ha feta copa del seu cap, ab la 

qual m’à feta beure». E lo cavaller li respòs: «Senyora, yo no u faria per neguna 

manera, car no vull ésser traÿdor ne haver nom de mal hom. Mas yo tinch un cavaller, 

qui va ab mi, qui farà ço que tu vols». Per què ella ginyà que lo rey, qui tenia la spasa al 65 

cap del lit, que no la pogués traure de la bayna22 per neguna manera. E, axí com lo rey 

stava en son lit e havia dormit una hora de la nit, lo cavaller vengué per matar-lo e 

entrà per lo palau on lo rey dormia. E, com lo rey lo sentí, levà’s molt cuytadament e 

pres la spasa e no la pogué traure e, ab un scambell, ell se defés molt baronívolment, 

mas, com aquell cavaller fos bé armat, matà lo rey e pres los tresors del rey e, ab la 70 

regina ensemps, ell fugí en la ciutat de Ravena. 

Aprés que lo rey Albuý fonch mort, regnà un rey dels lombarts23 qui havia nom 

Adalaoth,a qui, primerament, fonch24 ydòlatra e, aprés, se batejà25 per mans de sanct26 

Gregori. E hagué una muller, molt bona crestiana, que havia nom Theudelina,b la qual 

fonch primerament muller de n’Agisulphum,27 qui fonch28 primerament duch dels 75 

thaurinensesc e, aprés, fonch rey dels lombarts,29 lo qual ella havia convertit [CCCXXVa] 

a la fe chrestiana. E aquesta ordenà e endreçà que hagué pau entre Lombardia e la 

Sglésia de Roma, la qual pau començà en lo dia de Sanct Gervasi e Protasi.30 Per què 

sanct31 Gregori li féu aquesta honor: que fos cantat aquell dia l’offici qui comença 

«Parlarà lo Senyor pau», etc. E ordenà que Roma fos cap e sella de totes les sglésies del 80 

món, car en aquell temps era major que totes les altres la Sglésia de Constantinoble. E, 

aprés que Bonifaci quart,d qui era papa, fonch mort, fonch32 cars que regnà Eràclius33e e, 

en aquest temps, fonch34 legida la hystòria de Mahomet, qui·s fahie35 dir propheta, 

segons que ací davant oireu. 

                                                 
1 SANCT: sant I2 

2 a Déu lo seu spirit: lo seu spirit a deu I2 
3 sanct: sant I2 
4 lombarts: longobarts I2 
5 lombart: om. I2 
6 que era: om. I2 

7 mol: om. I2 
8 lombarts: longobarts I2 
9 en: om. I2 

                                                 
a Adaloald, rei dels longobards del 616 al 627. 
b Teodolinda era la seua mare, esposa d’Agilulf, rei dels longobards del 590 al 616. 
c De Torí, Itàlia. 
d Bonifaci IV, papa del 608 al 615. LA és més exacta a l’hora de datar: «Huius Bonifacii tempore mortuo 
Phoca et regnante Eraclio circa annos domini DCX» (LA 177, 76). No és a la mort de Bonifici, sinó en època 
de Bonifaci, quan havia mort l’emperador Foca. 
e Heracli I, emperador bizantí del 610 al 641. 
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10 tench: tengue I2 
11 en: om. I2 
12 lombarts: longobarts I2 
13 lombarts: longobarts I2 
14 fonch: fonc I2 
15 lombarts: longobarts I2 
16 dien-los: dien I2 
17 volgué: volgues I2 
18 Romania: roman.a I1 

19 quefer: a fer I2 

20 cor: cort I2 
21 vengues: venges I2 
22 bayna: beyna I2 
23 lombarts: longobarts I2 
24 fonch: fonc I2 
25 se batejà: fonc batejat I2 
26 sanct: sant I2 
27 de n’Agisulphum: de agisulphum I2 
28 fonch: fonc I2 
29 lombarts: longobarts I2 
30 Protasi: sanct prothasi 
31 sanct: sant I2 
32 fonch: fonc I2 
33 Eràclius: eradius I1 I2 
34 fonch: fonc I2 
35 fahie: fahia 
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[CLXXXVI] LA HYSTÒRIA DE MAHOMETa 

onch un capellà qui stigué lonch temps en la Sglésia de Roma e, com la sua fama 

no pogués pujar en major grau de capellà ne haver negun1 altre benifet en cort de 

Roma, fonch molt irat e2 partí’s d’aquí e anà-sse’n en les partides de la mar e ajustà 

gran multitut de gents per sos affers. E trobà aquí Mahomet, al qual dix e consellà que, 5 

si ell volia creure, que·l3 faria rey e senyor de tot aquell poble e Mahomet crech-lo de 

tot ço que li digué. E féu-li nodrir una coloma blanca que menjava blat en les orelles de 

Mahomet, e no menjava per res en altre loch, axí que la coloma venia a Mahomet, 

onsevulla que·l ves, e posave’s sobre sos muscles e metia-li lo bech en la orella. E, 

lavors, lo dit capellà féu ajustar tot aquell poble e dix-los que ell volia fer senyor de ells 10 

assenyaladament aquell qui·ls seria demostrat per lo Sanct4 Spirit en semblança de 

coloma. E, encontinent, ell, secretament, lançà5 la coloma, la qual se posà en los muscles 

de Mahomet, [CCCXXVb] qui stava entre l’altra gent, e mes-li lo bech en la orella. E, 

quant lo poble ho véu, ells se pensaren que fos Spirit Sant devallat del cel en terra sobre 

Mahomet e que parlàs ab ell algunes paraules de Déu. E, axí, ab aquesta art, ell decebé 15 

e enganà los moros, ab los quals conquistà lo regne de Pèrsia e l’emperi oriental fins en 

Alexandria. 

E, lavors, Mahomet donà’ls ley novella, que dix que havia rebuda de l’Spirit 

Sanct,6 qui volava damunt ell en semblança de coloma, la qual ley compongué de la ley 

de Moysés e dels sancts7 Evangelis, car, dementre que ell era infant jove e vivia com a 20 

mercader, anava moltes vegades en Egipte e en Palestina ab camells carregats de 

mercaderies e aquí stava e conversava ab alguns chrestians e jueus, dels quals aprés lo 

Testament Vell e Novell. Per què ell manà als moros que fossen tots circuncisos, axí 

com los jueus, que u tenen en ley, e que no menjassen carn de porch. E mostrà’ls per 

raó8 per què no u devien fer, per ço com lo porch era engenrat de fems de camell9 e era 25 

carn sutza, axí que lo poble no devia menjar carn que neta no fos. E féu-los10 convenir 

ab los chrestians en açò que creguessen un Déu solament. E, axí com Moysés fonch11 

cregut entre los jueus propheta, que ell fos cregut entra12 los moros e que ell devia ésser 

axí ben cregut com los chrestians creen Jesuchrist, qui fonch, axí mateix, propheta. E 

dix que Jesucrist nasqué de la Verge Maria per virtut de Déu sens sement de home. 30 

Dix-los, encara més, Mahomet en lo seu Alcorà e·ls donà a entendre que, en lo temps 

que Jesuchrist era infant, féu ell en la terra ocells del lim e que Jesuchrist no havia presa 

passió ne mort ne resuscità, mas que féu per ell un [CCCXXVc] altre sofferir passió e, 

aprés, que ell se demostrà. 

                                                 
a La història de Mahoma pertany al capítol del papa Pelagi I en LA. Mahoma (570-632) fou el fundador de 

l’Islam: «L’immagine di Maometto che viene presentata è analoga, ma virata in negativo, alle immagini 

agiografiche dei santi del leggendario. Iacopo non ricorre agli strumenti per la conoscenza diretta 

dell’Islam che erano stati composti a Cluny nel XII secolo sotto Pietro il Venerabile, ma sceglie di 

presentare una figura che è tanto lontana dalla storia reale quanto le leggende agiografiche precedenti 

sono astratte dalla storia umana» (Maggioni 2007: 1710).  

F 
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Fonch13 una dona que havia nom Cadigan,a que era dona e senyora de una gran 35 

terra que li era romasa de un seu marit, e aquella terra havia nom Corocànica. E, quant 

véu Mahomet, pensà’s que fos home digne e de gran sanctedat e, com ella fos vídua, 

desijà que fos son marit e mes-hi parladors, entant que Mahomet la pres per muller. E, 

axí, Mahomet senyorejà tota aquella terra, que era una gran província, e féu ab ses 

falsies e ab sos engans que tota aquella gent digueren que era messies qui era vengut e 40 

apparegut. 

Mahomet tenia una gran malaltia qui·l prenia IIII o V vegades lo dia, ço és, lo 

diable qui·l fahia caure en terra e scumava e torcia la boca e regirava los ulls. E, quant 

na Cadigan ho véu, fonch molt trista per ço com lo vehia axí perdut de tan orrible 

malaltia, per què Mahomet li dix: «Sàpies, dona, que l’àngel Gabriel parla ab mi sovint 45 

e, quant lo veig, yo caych spantat per la sua gran claredat, que no u poden sofferir los 

meus ulls de mirar-lo». La qual cosa cregué ésser vera sa muller e los altres tots. 

Lig-se en un altre loch que un monge qui havia nom Sergi era ydòlatra, per què 

fonch lançat del monestir e anà-sse’n en Aràbia e stigué aquí longament ab Mahomet. 

Lo qual Sergi fonch aprés ardiaqua en les partides de Antiochia e fonch jacobita,b 50 

segons que dien, qui prehiquen circuncisió e dien que Jesucrist no era ver Déu, mas 

que era home just e sanct nat de la verge, concebut de l’Sperit Sanct. La qual cosa féu 

ell creure a Mahomet, lo qual lo y féu celar per tal que fos senyor e pogués més alt 

pujar que a ell no pertanyia. 

Lig-se encara en lo seu Alcorà que, dementre que Mahomet era infant, que no 55 

tenia pare ne ma[CCCXXVd]re, stant en poder de un seu oncle, li vengué veu del cel que 

li dix: «Tu est orphe e yo rebré’t; e as stat longament en error de ydolatria e yo levar-te-

n’é e portar-t’é a mi; e es pobre e yo enrriquir-t’é».  

En aquell temps que Mahomet e les gents d’Aràbia colien les ýdoles, havien tota 

lur devoció e lur fe en una ýdola que havia nom Venus e, per ço, colen los moros lo 60 

divendres, axí com los jueus lo disapte e los chrestians lo diumenge. 

E, a lonch de temps, Mahomet, ab la gent de la terra de na Cadigan, sa muller, 

conquistà lo regne d’Aràbia, no per força d’armes, mas per falsos enginys, axí que·s féu 

dir propheta per tal que aquells que no podia sobrar per poder que·ls vencés per 

semblança de sanctedat e de virtut. E Mahomet tenia un home amagat al qual dehia tot 65 

son enteniment. Aprés, aquell home comptava al poble que àngel li era apparegut qui 

li havia dit que Mahomet era home sanct e propheta. E lo poble, qui era nici e pech, 

crehien-ho tot e reteren-li14 tot lo principat, més per15 temor que no per amor. 

                                                 
a Cadigan és una transliteració de Khadīja (	adī	a), potser a partir d’una primera italianització en 

Cadigia. 
b Jacobita fa referència als membres de l'església monofisita de Síria. També era un terme que es feia servir 

per a referir-se en general als cristians de l’Esglesia d’Orient. El nom prové de Iacobus Baradeus o Jacob 

Baradei (ca. 542), bisbe d’Edessa. 
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Lo sobredit monge qui havia nom Sergi donà per consell a Mahomet que, axí 

com ell era stat monge, que los moros vestissen e portassen hàbits de monges, ço és, 70 

cogulla sens caputxó, e, com farien oració, que s’agenollassen moltes vegades e que 

adorassen molt ordenadament. E, per ço com los jueus adoraven devers solponent e los 

chrestians vers orient, volgué que los seus adorassen envers migjorn,a les quals coses 

huy encara serven los moros. Moltes coses, donchs, ensenyà Mahomet, les quals li 

havia ensenyat lo dit Sergi, de les quals moltes ne havia preses de la ley mosaica. Car 75 

moltes vegades los moros se laven los lochs vergonyosos [CCCXXVIa] e la cara e les 

mans quant deuen fer oració per ço que pus netament puguen adorar e, adorant, que 

confessen un déu, al qual no és semblant ne egual. E manà’ls que dejunassen solament 

un mes en l’any e que no menjassen ne beguessen fins a la nit e que, en temps de 

dejuni, no jaguessen ab lurs mullers sinó a la nit e que, de nit, menjassen e que fessen 80 

ses voluntats fins a la claror del dia següent (emperò, los malalts no són obligats en 

açò); e que anassen a la casa de Déu, que és en Mecha, una vegada cascun any per 

causa de regonexença e que aquella entorn encircuïssen e honrassen ab vestiments no 

cosits e que·s metessen pedres entre les cuxes per lo diable apedregar. La qual casa 

dien que Adam instituí e que és stada a tots los seus fills, e a Abraham e a Ismael, loch 85 

de oració e que, finalment, Mahomet aquella casa, a si e a totes les altres gents sues, ha 

liurada, axí com ells affermen. E manà’ls que menjassen tota carn, sinó de porch e 

sanch e bèstia que muyra per si mateixa. E manà’ls que pogués pendre cascú IIII 

mullers legítimes e que les poguessen III16 vegades lexar e cobrar, e no més, e que 

poguessen haver d’altres dones aytanes com ne volguessen e, si havien cativa, que la 90 

poguessen vendre, salvant que no fos prenys, e que poguessen pendre lurs parentes 

per muller per raó de multiplicar lo poble. E manà que, quant pledejassen de 

possessions, que aquell qui demanaria que fos cregut ab un testimoni solament e aquell 

qui defendria que fos scusat per son sagrament. E manà que, com algú jauria ab muller 

d’altri, que abdosos fossen apedregats e, si hom mullerat jahia ab altra dona, que 95 

prengués LXXX açots. Dix Mahomet al poble que Déu li havia enviat a dir per l’àngel 

Ga[CCCXXVIb]briel que ell pogués jaure ab mullers d’ells per ço que engenràs molts fills 

barons qui fossen prophetes, axí com lo pare era propheta. Mahomet tenia un servent 

qui, quant açò oí dir a Mahomet, manà a sa muller, que tenia molt bella, que·s guardàs 

que no parlàs ab Mahomet e, si u fahia que ell, la mataria. Per què ella, tantost, com 100 

véu Mahomet passar per la carrera, lo saludà e lo marit lançà-la de si e Mahomet rebé-

la, de què·n fonch17 molt increpat del poble e n’hagué molt gran reguard. Mas ell donà 

entenent a les gents que una letra li era venguda del cel en la qual era contengut que, si 

algú rebujava sa muller,18 que ell la pogués rebre, e açò observen huy los més moros. 

Manà en l’Alcorà que tot ladre qui fos pres en furt la primera vegada e la segona que 105 

                                                 
a Els musulmans oren en direcció a la Meca, però a Al-Andalus oraven cap al sud, ja que que era per on se 

n’anava a la Meca i per on ells hi havien arribat. La font d’aquest passatge és hispana, Petrus Alphonsus, 

jueu convers d’Osca que escrigué De Sarracenorum lege destruenda et sententiarum suarum stultitia confutanda. 
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fos açotat e la III19 que perdés la mà e la IIII lo peu. E manà’ls que no beguessen vi 

negun temps.  

E, si observaven aquests manaments, ha promés Déu, axí com ells affermen, que 

viurien e irien al goig de paradís, ço és, l’ort dels delits qui és regat sens aygua, en lo 

qual loch no hauran fret ne calor e aquí menjaran de tots menjars e hauran tot ço que 110 

volran tantost com ho demanaran e seran vestits de draps de seda e de diverses colors 

e seran ajustats ab dones vèrgens de molt noble bellesa e hauran tots delits carnals ab 

elles. E a aquests serviran àngels ab copes d’or e d’argent qui·ls daran a beure e diran: 

«Menjau e beveu e alegrau-vos». Dix encara Mahomet que tres grans rius e soberchs 

seran en paradís: la un de let e l’altre de mel e l’altre de bon vi, e de aquests les gents 115 

seran complides. E los àngels se agenollaran davant ells, qui·ls serviran. E tots aquells 

qui no creuran en Déu e en Mahomet <e>20 hauran [CCCXXVIc] pena infernal sens fi. E 

aquells qui creuran en Mahomet e en Déu seran salvats al jorn del judici per pregàries 

de Mahomet. 

Dien alguns moros que Mahomet hagué spirit de prophecia sobre tots los 120 

prophetes per ço com X àngels van ab ell e, abans que Déu fes cel ne terra, que lo nom 

de Mahomet stava en l’esguart de Déu e que, si Mahomet no fos esdevenidor, ne lo cel 

ne la terra ne paradís no fóra. E menten, axí mateix, dient que la Luna vench a 

Mahomet e que Mahomet la mes al si e·n féu dues parts e, aprés, que les ajustà 

ensemps. Dien alguns que verí fonch21 donat a Mahomet a beure ab carn de anyell, qui 125 

li parlà e li dix: «Guarda’t que no menges de mi, car yo tinch en mi verí». Emperò, 

aprés molts anys, li fonch donat verí, per què morí. 

                                                 
1 negun: algun I2 

2 fonch molt irat e: om. I2 
3 que·l: que ell lo I2 
4 Sanct: sant I2 
5 secretament, lançà: lança secretament I2 
6 Sanct: sant I2 
7 sancts: sants I2 
8 raó: rao ficta e simulada I2 
9 camell: camells I2 
10 féu-los: feu los mahomet I2 
11 fonch: fonc I2 
12 entra: entre I2 
13 Fonch: Fonc I2 
14 reteren-li: reteren I2 

15 per: pet I1 

16 III: tres I2 

17 fonch: fonc I2 
18 muller: maller I1 

19 III: terça I2 
20 <e>: om. I2 
21 fonch: fonc I2 
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[CLXXXVII] DELS REYS DE FRANÇAa 

cí comença a parlar la hystòria dels lombarts,1 qui foren molt contraris a l’emperi 

de Roma, jatsia que fossen chrestians.  

E, enaprés,2 morí lo rey Pipí,b príncep majoral de la casa de França, al qual 

succehí lo seu fill Carles,c qui era appellat Tutides, lo qual vencé moltes batalles e jaquí 5 

dos fills, ço és, Carlesmaynes e Pipí. E aquest Carlesmaynesd se donà al monestir de 

Cassiorse e féu-se monge e en Pepí3f regí baronívolment lo regne. E, com en4 Childerichg 

fos rey en una part de França e fos sens tota utilitat, en5 Pipí se n’anà a Roma al papa 

Zachariesh e demanà-li si aytal hom com aquest devia regnar la terra, per què lo papa li 

respòs: «Yo dich que aquell deu ésser rey appellat qui bé regeix la cosa pública». Per la 10 

qual cosa los francesos, moguts, enclogueren en6 Childerich en un monestir e feren rey 

en7 Pipí. 

E, [CCCXXVId] en aquest temps, Lombardia guerrejava ab la Sglésia de Roma e li 

levava grans coses de ses possessions, per què Steve papa,i qui era successor de 

Zacharies, vench al rey Pipí e demanà-li ajuda contra los lombarts.8 Per què9 lo rey Pipí 15 

ajustà grans gents e vench en Ytàlia e assetjà lo rey Arstulphusj e·l prengué e, aprés, 

lexà’l ab concòrdia que tornàs les possessions a la Sglésia e que jamés no li fos contrari. 

E, quant lo rey Pipí se’n fonch tornat en França, Arstulphus no tingué res de açò que 

havia promés e, aprés pochs dies, ell morí enmetzinat e succeí a ell en10 Desideri.k 

Entorn dels anys de nostre Senyor VI C LXXVII,l en11 Dagobert,m rey de França, 20 

hagué en gran reverència sanct12 Dyonís per ço que li havien hagut bon solaç e 

l’acculliren en lo seu monestir en temps que era infant, que fugia a son pare en13 

                                                 
a La història dels reis francs i dels emperadors de l’imperi romanogermànic pertany al capítol del papa 
Pelagi I en LA. 
b Pipí d’Héristal, majordom de palau d’Austràsia del 678 al 714. 
c Carles Martell, majordom de palau dels reis merovingis, del 714 al 741. Fill bastard de Pipí d’Héristal, 
assumí el poder a la mort d'aquest desbancant els seus néts legítims Teodebald, Arnulf i Hug. 
d Voragine i, per tant, també FS confonen Carloman amb Carlemany. Carloman, majordom de palau del 
regne dels francs del 741 al 747. 
e Montecassino, turó al costat de la població de Cassino, al sud del Laci, Itàlia. 
f Pipí I, rei dels francs, del 752 al 768. El seu pare, en morir (741), li deixà el càrrec de majordom del palau i 
Borgonya, Nèustria i Provença, mentre el seu germà Carloman rebia igualment el càrrec de majordom i 
Austràsia, Suàbia i Turíngia. Fins el 747 compartí el poder amb el seu germà, que, finalment, es retirà a un 
monestir. 
g Khilderic III, rei franc de Nèustria, Austràsia i Borgonya (743-751), darrer rei merovingi. El 752 fou 
desposseït i enviat al monestir de Saint-Bertinper per Pipí, que fou proclamat rei dels francs amb 
l’assentiment del papa, instaurant, així, la dinastia carolíngia. 
h Zacaries, papa del 741 al 752. 
i Esteve II, papa del 752 al 757. 
j Aistolf, rei dels longobarts el 749. 
k Desideri, darrer rei longobart del 756 al 774. 
l «DCXLIIII» (LA 177, 165). 
m Dagobert I, rei merovingi d’Austràsia, Borgonya, Nèustria i Aquitània (623-639). 

A 
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Theodorí.a E, quant en14 Dagobert fonch15 mort, la sua ànima apparegué a un sanct16 

baró en visió: que la ànima de aquell era portada en l’ayre, que la tenien los diables per 

raó de IIII sglésies que havia despullades e que la se’n volien portar en infern, mas que 25 

sanct17 Dyonís la desliurà e féu que fonch en glòria. Per ventura, tornà la ànima al cors 

e féu penitència. Lo rey en Clodoveus18b descubrí lo cors de sanct19 Dyonís e pres un 

dels seus brassos, per què tornà encontinent orat. 

En l’any de nostre Senyor VI C LXXXVII, en20 Beda, honrat21 prevere e monge, se 

mostrà clar per virtuts en Anglaterra e, jatsia açò que ell sia scrit en lo nombre dels 30 

sancts, no és appellat sanct per la Sglésia, mas honrat,22 e açò per dues raons. La 

primera és per ço com en la sua vellesa hac los ulls foschs, per què menava un guiador 

per los castells on prehicava la paraula de Déu. Esdevench-se una vegada que ell anava 

per una vall plena de pe[CCCXXVIIa]dres que lo seu guiador li dix per scarniment que 

aquí havia ajustada gran23 gent que l’scoltarien si·ls prehicava, per què en24 Beda 35 

començà a prehicar fortment e, en la fi del sermó, ell dix «per omnia secula seculorum» e, 

lavors, totes les pedres cridaren ensemps: «Amén, honrat25 pare». E, per ço com les 

pedres lo appellaren honrat,26 la Sglésia lo appella honrat27 e no sanct. La segona raó per 

ço com, aprés la sua mort, un capellà devot féu un vers en què dix «la sancta ossa d’en 

Beda», per què al matí lo capellà anà al vas d’en Beda e trobà sobre lo seu vas scrit: «En 40 

aquesta fossa són los ossos de l’honrat28 Beda». E, per aquestes II29 raons, és dit honrat30 

lo cors d’en31 Beda. E és molt honrat en la ciutat de Gènova.32c  

Car,d en l’any de nostre Senyor VII C, com Rachordus,e rey dels frizons,f fos 

ydòlatra e·s volgués fer batejar e com fos dins la sglésia e tengués la un peu en les 

fonts,33 ell demanà en qual loch hauria més gent,34 en infern o en paradís. E aquells 45 

digueren-li: «Senyor, bé creem que més n’aurà en infern que no en paradís, car aquí 

són los dimonis infernals e aquí entren tots los jueus e los moros e los menyscreents de 

Déu. E en paradís no y entren sinó hòmens justs e nets de peccats». Donchs, dix lo rey: 

«Pus que més són los de infern, ab ells vull haver companyia». Per què tragué la un 

peu de la pica e, de continent, lo diable lo pres e l’offegà. 50 

Trobam que en la Campània35 de Ytàlia plogué tot un jorn forment e ordi e 

legums del cel.  

                                                 
a Es refereix a Lotari («Lotharii» LA 177, 166). 
b Clodoveu II, rei merovingi de Nèustria i Borgonya (639-657). 
c Les restes de Beda es conservaren a Anglaterra fins que es dispersaren en temps d’Isabel I. El 1225 es 
traslladaren a Gènova les restes d’un monge que es deia igual, mort el 820. 
d Aquest connector enllaça erròniament amb el que s’acaba de dir, però en realitat el que ve a continuació 
no té res a veure. 
e Radbod, rei de Frísia del 680 al 719. 
f De Frísia, regió del nord d'Europa compresa entre el NE dels Països Baixos i el NW d’Alemanya. 
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E, en aquest mateix temps, lo cors de sanct Benet fonch mudat de Monticassí al 

monestir de Florençaa e lo cors de sancta Scolàstica, germana de sanct Benet, fonch 

mudat en Cenomana.36b 55 

En l’any de nostre Senyor VII C XL féu gran terretrèmol,37 per la qual foren 

destroïdes moltes ciutats e alguns puigs se muda[CCCXXVIIb]ren de un loch en altre per 

spay de VI milles ab los habitadors. E trobam que lo cors de sancta Petronil·la, filla de 

sant Pere, que fonch38 mudat de un loch en altre; e trobaren damunt scrit: «De 

Petronil·la, filla molt amada axí com a or». 60 

En aquell temps, les gents de Thariac treballaren Armènia, en la qual terra havia 

molt gran pestilència de mortaldat. E alguns chrestians consellaren-los que·s tonessen 

lo cap en senyal de creu e, quant ho hagueren fet, aquella pestilència cessà e, axí, fins 

ara han tenguda aquella costuma mateixa.  

E, quant lo rey Pipí fonch mort, succeí a ell Carlesmaynes,d son fill. E, en aquest 65 

temps, era papa en Roma Adrià,e qui envià lo rey Carles contra en Desideri, rey dels 

lombarts.39 E, ab grans gents, vench a Pabia e la assetjà fortment, axí que pres en 

Desideri e sa muller e sos fills e gran multitut dels prínceps e exellà·ls en les partides de 

França. E Carles reté a la Sglésia tot ço que en40 Desideri li havia levat. Eren, lavors, en 

la companyia de Carles dos nobles companyons qui havien nom la un Amich e l’altre 70 

Méliç e eren bons cavallers e amichs de Déu e moriren en aquesta batalla. E, axí, 

Lombardia fonch sens rey e, aprés, no y entrà negú sinó per mans de l’emperador.  

E Carles tornà-sse’n a Roma e lo papa ajustà concili ab molts bisbes e 

archibisbes41 e ordenà que, per totes les províncies, hagués bisbes e archibisbes42 per sa 

mà e que fossen untats e confermats en Roma. E aquest dret donà la papa a Carles, que 75 

li fos donat en la electió dels papes e que ordenàs la seu de Roma. E sos fills foren aquí 

untats en reys e ordenà que lo rey Pipíf fos rey en Ytàlia e Lodovich sobre Aquitània.43  

E, quant fonc mort Adrià, fonch papa en44 Leó,g molt noble hom, e honrà molt la 

Sglésia, de què foren molt irats los amichs de n’Adrià,45 per què, dementre [CCXXVIIc] 

que dehie’n les letanies majors, li tragueren los ulls e la lengua, per què Carles puní 80 

aquells qui l’avien martyrizat. E los romans levaren-se tots comunament e cridaren que 

Carles fos emperador e, axí, fonch coronat e fonch appellat Cèsar August. Car d’abans 

solia ésser appellat «La cadira dels emperadors de Constantinoble» per raó de 

Constantí, qui donà la cadira de Roma a l’apòstol, emperò ara per dignitats són 

                                                 
a Fleury, abadia benedictina que també es coneix amb el nom de Saint-Benoît-sur-Loire, situada en la 
població homònima, prop d’Orleans, França. 
b Le Mans, població de Maine, França. 
c Tir, Líban. 
d Carles I el Gran, conegut també com a Carlemany, rei dels francs del 768 al 814 i emperador a partir del 
800. 
e Adrià I, papa del 772 al 795. 
f Pipí I, rei d’Itàlia del 781 al 810. A la seua mort Itàlia s’uní de nou a l’imperí carolingi. 
g Lleó III, papa del 795 al 816. 
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appellats emperadors de Roma, e açò és aprés que l’emperi fonch46 donat al rey de 85 

França, mas ara és axí appellat que l’emperi de Constantinoble és dels grechs e aquell 

de Roma dels romans.a 

Trobam que Carles emperador no volgué maridar neguna de ses filles en sa vida, 

dient que no volia freturar de lur companyia, de la qual cosa escriví lo seu maestre 

Alchúniusb a amichs. E, jatsia que en altres coses fos Carles benaventurat, mas en 90 

aquell peccat fonch molt maleÿt, lo qual peccat dissimulà e·n parlaren molts per ço 

com, onsevulla que anàs, portava ab ell ses filles. 

Recompta l’archibisbe Turbí que Carles era molt bell hom, axí que tenia de cors 

VII peusc e la sua cara era gran de un palm e mig e havia un palm de barba e un peu de 

front. Trencava un cavaller armat sobre lo cavall en un colp ab la spasa, axí que·l partia 95 

del cap fins al ventre del cavall, e alçava sobre la sua mà un cavaller armat de terra. E 

menjava una lebra entegra e una gallina e bevia poch. E féu molts monestirs de sa vida 

e féu hereter de sos béns Jesuchrist. 

Lodovichd fonch emperador aprés de Carles e fonch molt piadós. E, en aquell 

temps, los bisbes e los capellans posaren les correges d’or e les nobles vestidures que 100 

portaven. En aquest temps, en Theodolphàs, bisbe d’Orlians,e fonch pres per 

l’emperador en la ciutat de Viana.f E, axí com [CCCXXVIId] l’emperador passava ab gran 

professó lo Dia del Ram prop la casa on stava pres, lo bisbe obrí una finestra e començà 

altament a cantar: «Glòria e laor e honor a tu sia, Christ», etc. E plagué tant aquest cant 

a l’emperador que, encontinent, lo féu desliurar de la presó e·l tornà en lo seu bisbat. 105 

Los legats d’en47 Miquel, emperador de Constantinoble, aportaren los libres de 

sanct Dyonís a Lodovich, fill de Carles, transladats de grech en latí, los quals foren 

rebuts ab gran goig, e foren curats XIX malalts en la sua sglésia. 

                                                 
a Traducció poc entenedora: «Post Constantinum enim magnum imperialis sedes apud Constantinopolim 
habebatur pro eo quod predictus Constantinus Romanam sedem 
uicariis beati Petri reliquit et apud predictam urbem sedem sibi ordinauit. Verumptamen propter 
dignitatem imperatores Romani nuncupati sunt usque ad illud tempus quo Romanum imperium ad reges 
Francorum translatum est. Postea uero illi Grecorum siue Constantinopolitani, isti uero Romanorum 
imperatores uocati sunt» (LA 177, 217-219); és a dir: ‘De Constantí ençà, la seu imperial estava a 
Constantinoble pel fet que Constantí havia deixat la seu de Roma als vicaris de sant Pere, establint la seua 
seu a l’esmentada ciutat. Així i tot, mantingué el nom d’emperador romà en virtut de la seua dignitat fins 
que, amb el temps, l’imperi romà passà a les mans dels reis francs. Posteriorment, aquells foren anomenats 
emperadors dels grecs o de Constantinoble i aquests emperadors dels romans’. 
b Alcuí (ca. 735-804), teòleg anglosaxó que dirigí l’escola palatina d’Aquisgrà i fundà l’escola claustral de 
Sant Martí de Tours, model que es copià en multitud de centres. Fou un dels capdavanters del 
renaixement carolingi. 
c A l’imperi franc un peu equivalia a 0,32 m. Carlemany, doncs, devia tenir una alçada de 2,24 m, talment 
com un gegant. En LA es dóna la quantitat de huit peus. 
d Lluís el Piadós, emperador del 814 al 840. 
e Teodulf d’Orleans (ca. 760-821), de possible origen catalanoaragonés, es refugià a la cort de Carlemany i 
arribà a ser abat de Fleury. Acusat de complot contra el rei Lluís, fou empresonat. A la presó compongué 
la poesia Gloria laus, que entrà en la litúrgia del Diumenge de Rams. 
f «Andegauis» (LA 177, 250), ‘Angers’. 
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E, quant fonch en48 Lodovich mort, tengué l’emperi en Lothari,a al qual feren 

batalla sos germans e moriren-hi gran multitut de gents. E, aprés, feren concòrdia entre 110 

ells, axí que Carles regnà en França e Lodovich en Germàniab e Lothari en Ytàlia. 

En aquell temps, era papa en Roma en49 Sergi,c qui havia nom d’abans En-boca-

de-porch. E, d’aquell temps ençà, fonch ordenat que qualsevulla papa qui fos en Roma 

elegit que·s mudàs lo nom e, axí com deven mudar lo nom, deven mudar lur vida e lur 

stamén.50 115 

En lo temps d’en51 Lodovich, ço és, en l’any de nostre Senyor VIII C LVI, segons 

que·s lig en una crònica, en la parròquia maguntina,d lo diable treballava aquí tan52 

fortment lo poble e parlava ab ells manifestament e fahia’ls fer discòrdies e contencions 

e baralla entre ells e entrava en los cossos de aquells e entrava en les cases dels hòmens 

e, en aquella on entrava, encontinent era cremada. E vehia hom visiblament que lo 120 

diable stava en l’ayre e lançava pedres e naffrava hòmens e dones e infants e·n matava 

molts. E, per ço, los bisbes e los prelats de la Sglésia ordenaren que legissen les letanies 

e que lançassen aygua beneÿta per les sglésies e per la ciutat de Roma. 

En aquell temps, lo rey dels burgarese se con[CCCXXVIIIa]vertí a la fe de Jesuchrist 

e fonch gran persecució de la gent menyscreent. E aquest rey pres l’àbit de monge e 125 

regnà lo seu fill, qui era home jove. E, per la joventut, volgué tornar en la error dels 

gentils, per què lo rey son pare isqué de l’orde e levà a son fill tota la cavalleria. E, 

aprés, prengué son fill e tragué-li los ulls e·l meté en carçre. E fonch rey un altre fill que 

tenia e, aprés, ell tornà en lo monestir e vestí’s son hàbit. 

En Ytàlia, en la ciutat de Brixia,f plogué tres dies e tres nits sanch. E, en aquell 130 

temps, havia en Ytàliag gran multitut de lagostes e aquestes lagostes havien VI ales e VI 

peus e II dents més durs e més forts que neguna pedra. E volaven per l’ayre e eren tan 

gran multitut que tenien una jornada de larch e de ample, V milles. E menjaven les 

herbes e destroïen los arbres e los blats, que no y romania sinó la palla en lo camp, e 

d’aquella molt poca. E, axí, les lagostes vengueren fins a la mar de Bretanya, on lo vent 135 

les lançà e moriren en l’aygua de la mar. E, de aquelles lagostes, fonch53 axí gran pudor 

que s’estengué per tota la terra, que·n morí molta gent, axí que stimaven que la terça 

part de la gent de la regió era morta per la pudor d’aquelles lagostes. 

                                                 
a Lotari, rei d’Itàlia des del 822 i emperador des del 840 al 855. 
b Carles II el Calb, rei de França des del 843 al 877 i emperador des del 875 al 877; Lluís II el Germànic, rei 
de Germània des 843 al 876. 
c Sergi IV, papa del 1009 al 1012. 
d Magúncia, capital del land Renània-Palatinat, a la vora esquerra del Rin, Alemanya. 
e Boris I, rei dels bulgars del 852 al 889, que es convertí el 865. 
f Brescia, població de Llombardia, Itàlia. 
g «in Galiis» (LA 1774, 267). 
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Enaprés, regnà Ottó primera en l’any de nostre Senyor VIII C XXXVIII. E, axí com ell 

hagué aplegades ses corts en la festa de Pasca de la Resurrectió de nostre Senyor e 140 

foren a la taula on menjava l’emperador e los altres barons, un infant petit qui era fill 

del príncep vessà tots los menjars qui eren en la taula, per què lo ministrador54 del rey 

volgué matar aquell qui·l nodria, mas lo ministrador fonch mort per lo nodriç. E Cèsar 

volgué aquest condemnar sens audiència a mort e ell lançà l’emperador en terra per 

offegar-lo, mas, puys, scapà-li entre mans e manà’l guardar. E conech [CCCXXVIIIb] 145 

l’emperador que justa cosa era e que ell era culpable, car no havia feta reverència a la 

festa, e lexà’l anar francament. 

Enaprés, regnà Ottó segon,b contra lo qual se levaren los ytalians e li romperen 

les treves e la pau, per què aquest rey se’n vench a Roma e manà grans corts e féu 

grans convits e ajustà gran gent, que·s féu venir davant dient que volia ab ells parlar 150 

d’alguns fets secrets. E, quant foren en sa cort, ell posà grans clams d’ells e que havien 

trencada la pau no degudament. E féu-los tots encircuir de hòmens armats e féu legir 

en scrit los culpables e, aprés, aquí, de continent, foren degollats e a tots los altres féu 

donar a menjar. 

Enaprés, regnà Ottó lo terçc en l’any de nostre Senyor IX C LXXXIIII; aquest rey 155 

havia de sobrenom Maravelles del món. E aquest hagué una muller qui·s volgué ajustar 

ab un compte de sa casa, mas lo compte no lo y volch55 atorgar per neguna cosa. E la 

regina, indignada, lo diffamà davant l’emperador, lo qual féu pendre lo compte e, sens 

que no fonch56 scoltat, l’emperador féu degollar lo compte. E lo compte, abans que 

morís, pregà la sua muller que d’aquest fet lo raonàs davant l’emperador per ço com 160 

no era culpable. Axí que la muller del compte aportà lo cap de son marit davant 

l’emperador en lo braç e dix: «Senyor, tu has fet matar lo meu marit no degudament e 

sens juý de dret, lo qual no era culpable, abans fonch falsament accusat per la muller 

tua, la emperatriu. E, si vols dir que no sia axí, yo t’o mostraré». Per què ella tragué del 

foc un ferre cremant que pres ab les dues mans e l’alçà en vista de tots, per què tots 165 

comunament digueren que lo compte era stat mort a tort. Per què l’emperador ho 

atorgà quant hagué vist lo miracle e·s donà punidor a la dona muller del compte, mas, 

per pregàries de bisbes, scapà e féu cremar la emperatriu. E donà [CCCXXVIIIc] a la 

muller del compte IIII castells molt bons qui són en lo bisbat de Ravena,d qui són axí 

nomenats: Deé, Huyté, Seté, Sesé. 170 

Aprés de aquest, regnà Henriche en l’any de nostre Senyor mil e II e donà la sua 

germana, que havia nom Gàlia, a Steve, rey de Ongria, qui era gentil, la qual muller lo 

convertí ab tota la sua gent a la fe de Jesuchrist. E fonch57 aprés aquest Steve de tan 

                                                 
a Otó I, rei de Germània del 936 al 973 i emperador del 962 al 973. Hi ha un error en la data que dóna FS 
(«DCCCCXXXVIII» LA 177, 270) 
b Otó II, rei de Germània i emperador del 973 al 983. 
c Otó III, rei de Germània i emperador del 983 al 1002. 
d «episcopatu Lunensi» (LA 177, 292). 
e Enric II, emperador del 1002 al 1024. 
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gran religió que Déu lo ennoblí per molts miracles. Aquest emperador e la sua muller 

na Cunegundis stigueren vèrgens e feren en lur vida bones obres e, aprés, se n’anaren a 175 

Déu. 

Enaprés, regnà en Conrat,a qui era duch de França, lo qual pres per muller una 

néta de sanct Henrich. E, en aquest temps, fonch vista en lo cel una biga de foch molt 

gran que corria devers solponent e cahia en terra. Aquest emperador tengué presos 

alguns bisbes de Ytàlia e no pogué pendre lo bisbe de Milà, abans li fugí en altra 180 

partida del regne, axí que l’emperador cremà una gran partida de Milà. E, en lo dia de 

Pentecostés, com l’emperador fonch58 coronat en un sotil sglésia, foren fets tan grans 

trons e lamps e pluja e vent que·n morí molta gent e n’i hagué molts qui tornaren orats. 

E lo bisbe, qui havia nom Bru,b cantava aquell jorn la missa e véu ell, e lo secretari de 

l’emperador ab altres, que sanct59 Ambròs, stant en lo cel, menaçava fort a l’emperador 185 

a mort perdurable. E, en aquest temps de Conrat, en l’any de nostre Senyor MXXV, lo 

compte Lupoldus, segons que és legit en una crònica, tement la ira del rey, ab la sua 

muller se’n fugí en una illa e stigué aquí amagat davall un cubertís. En la qual illa, 

dementre que l’emperador caçàs e la nit sobrevengués, en aquell cubertís li convengué 

albergar, on havia una dona prenys, muller de aquell de qui era lo cu[CCCXXVIIId]bertís, 190 

la qual dona lo serví e li donà totes les coses necessàries. E, en aquella nit, la dona 

infantà e agué un fill e l’emperador oí una veu que li dix tres vegades: «O, Conrat! 

Sàpies que aquest infant que ara és nat serà ton gendre». E, quant vench lo matí, ell se 

levà e féu-se venir dos cavallers secretaris seus e dix-los: «Aportau-me aquell infant 

que aquella dona té e rompeu-lo per lo mig en guisa que muyra e portau-me lo cor de 195 

aquell». E, encontinent, los cavallers foren a l’infant e prengueren-lo de la falda de la 

mare. E veren-lo tan bell que foren moguts a pietat e no·l volgueren matar e 

prengueren-lo e posaren-lo sobre un arbre per tal que bèsties salvatges no·l menjassen. 

E prengueren un cor de lebra e portaren-lo a l’emperador. E, l’endemà, passà un noble 

baró de prop l’arbre e oý plorar l’infant e féu-lo pendre e portar a son alberch. E, com 200 

lo noble baró no tingués fill, ell lo féu nodrir molt honradament e manà a tots que 

diguessen que era son fill e mes-li nom Henrich. E, quant l’infant fonch gran e crescut, 

ell fonch bell parler e molt noble de cors e molt graciós. E l’emperador, qui·l véu axí 

bell e savi, demanà’l al pare que stigués ab ell e que anàs en sa cort, en la qual cort ell 

fonch molt més graciós que d’abans e fonch mol60 honrat e amat per tots. Axí61 que 205 

l’emperador hagué temor que, aprés ell, no fos emperador elegit e pensà’s entre si que 

fos aquell que ell manà matar, per què treballà que·l fes matar. E féu unes letres ab la 

sua mà que envià a la sua muller, que era en França, les quals li portà l’infant mateix, e 

fahia-li saber que, tantost que hagués vistes les letres, que fes l’infant matar e que açò 

no mudàs per neguna manera. Per què l’infant, qui portava les letres, albergà en un 210 

                                                 
a Conrad II el Sàlic, emperador del 1027 al 1039. 
b Es tracta de Bruno de Dagsburg, que posteriorment fou nomenat papa amb el nom de Lleó IX. Fou 
canonitzat el 1087 i la seua festa se celebra el 19 d’abril. 
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monestir qui era en lo camí e pensà’s entre si que obrís les le[CCCXXVIIIIa]tres per veure 

quina missatgeria portava. E, sens que no trencà lo segell, véu scrit en la carta la sua 

mort, per què sobtilment ragué aquel títol e, en aquell loch, ell scriví dient: «Da-li la tua 

filla per muller». E, quant la regina véu les letres del rey de la sua mà e lo exprés 

manament que y era, appellà los prínceps e los nobles barons e féu les núpcies molt 215 

honradament de l’infant e de la sua filla. E, quant l’emperador ho sabé, stech tot 

spantat e conegué que no podia contrastar a la ordenació de Déu. E, lavors, ell tramés 

per l’infant e l’honrà molt axí com a gendre e manà que regnàs aprés ell per ço com no 

tenia fill mascle. E, en aquell loch hon nasqué Henrich, fonch fet un noble monestir qui 

ha nom Ursiana.a 220 

E, quant aquest Henrich regnà, lançà de sa cort tots los juglars e, d’açò que·ls 

solia donar, ordenà que fos donat a pobres. En aquell temps, fonch tan gran discòrdia 

en la Sglésia de Roma que tres apòstols hi foren elegits en un jorn, mas un prevere qui 

havia nom Gracià los donà gran riquesa, axí que·l levaren papa. E, com Henrich anàs a 

Roma, en62 Gracià li exí a carrera e donà-li una corona d’or per tal que l’agués per 225 

amich, mas per ço no romàs que l’emperador no·l lançàs de l’offici de papa e elegí’n 

altre en loch d’ell.  

Morí aquest Henrich e hagué en França altre emperador qui hagué nom axí 

mateix Henrich.b E hagué en Roma un papa qui hagué nom Brun e, aprés, fonch 

appellat Leó. E, axí com aquest Leó anava en Roma per rebre la cadira apostolical, ell oí 230 

veus de àngels cantant e dient: «Leó, cogita pau».c Per què, en aquell temps, fonch 

torbada la Sglésia per en Berenguer cardenal,d qui affermava que lo cors de Jesuchrist e 

la sua sanch no era en veritat sinó en figura, contra lo qual dix e représ fortment en63 

Laufranch,e qui fonch64 [CCCXXVIIIIb] maestre de Anselm de Conturba.f 

Morí aquest emperador e fonch65 elegit altre emperador que hagué nom axí 235 

mateix Henrichg en l’any de nostre Senyor MLVII, qui fonch ordenat e consellat per 

Laufranch, a pregàries del qual lançaren lo prior del monestir de Beténh e feren prior 

Anselm, qui era hom de molta virtut e saviesa.i En aquell temps, recobraren los 

chrestians Jherusalem e los ossos de sanct Nicholau foren mudats en la ciutat de Bar.j E, 

stan en una sglésia que ha nom Sancta Creu,k que és subjugada a Sancta Maria de la 240 

                                                 
a Abadia d’Hirsau. 
b Enric III, emperador del 1039 al 1056. 
c Jr 29, 11. 
d Berenguer de Tours (1010-1088). 
e Lanfranc (1005-1089), arquebisbe de Canterbury a partir del 1070. 
f Sant Anselm de Canterbury (1033-1109). 
g Enric IV, emperador del 1056 al 1106. 
h Monestir del Bec, entre les poblacions de Rouen i Le Havre, a Normandia, França. 
i Traducció deficient: «cuius tempore maxime floruit Lanfrancus prior monasterii Betensis. Ad cuius 
eximiam doctrinam conuolauit de Burgundia Anselmus postmodum multa uirtute et sapientia adornatus 
et ei in prioratu successit» (LA 177, 336-337). 
j Bari, població de Pulla, Itàlia. 
k Priorat de la Santa Creu, a Sens. 
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Caritat, en la qual no·s cantava negun cant de sant Nicholau, <e> los frares pregaren lo 

prior que volgués que los cants de la novella hystòria de sanct Nicholau66 se cantassen 

aquí, mas ell en neguna manera no·ls ho volgué consentir e dix que no era covinent67 

cosa que hom jaquís los vells officis e que hom cantàs los novells. E, quant la festa de 

Sanct68 Nicholau fos venguda, los capellans se posaren en lur lit ab gran tristor. E, prop 245 

de hora de matines, sanct Nicholau69 apparegué al prior visiblament, el tragué tirant 

per los cabells del lit e lançà’l en lo paÿment del dormidor e començà a cantar la 

antíphona que comença: «O, pastor eterne!». E dix-la tota complidament fins a la fi e 

baté lo prior molt fortment ab vergues. E, per los crits del prior, los monges se levaren e 

trobaren lo prior quasi mig mort e portaren-lo al seu lit, per què lo prior manà als 250 

monges que cantassen la novella hystòria de sanct Nicholau. En aquell temps, XXI70 

monges del monestir ab l’abat se n’anaren al monestir de Cistell per ço que aquí 

observassen stretament la regla e, axí, ells feren de vell or de novell. En aquell temps, 

Hildebrandus prior fonch fet papa e hagué nom Gregori.a E vencé maravellosament 

l’archibisbe de Ebronb de gran simonia que tenia [CCCXXVIIIIc] ab si, axí que no podia 255 

dir «Glòria sia al Pare e la Fill e al Sanct Spirit», sinó tan solament «Glòria sia al Pare e 

al Fill». E açò no podia dir per ço com era culpable al Sanct Spirit e, quant se fonch 

confessat e hagué lexat l’archibisbat,71 ell nomenà lo Sanct Spirit clarament. Aquest 

miracle recompta en Boniçó en lo libre que tramés a la comptesa na Marildina.c Quant 

fonch mort Henrich quart, fonch scrit en lo sepulcre de tots Henrichs: «Lo fill e lo pare, 260 

avi e besavi jauen ací». 

A aquest Henrich succehí Henrich quintd en l’any de nostre Senyor MC e VII, qui 

pres lo papa e los cardenals e los bisbes una gran partida e mes-los en un corral. En 

aquell temps, entrà sanct Bernat en l’orde de Cistell ab los seus frares. E fonch vista 

lavors una truja que parí un porcell qui tenia cara de home e nasqué un poll de gallina 265 

ab tres peus. 

En72 Lotharie succehí a Henrrich quint. En aquest temps, en la terra de Spanya 

hagué una dona un infant ab dos cossos qui·s tenien ensemps. E staven les squenes 

girades la una a l’altre e les cares davant e la una era cara de home e l’altra de ca e 

cascun cors tenia sos membres segons la forma de la cara. 270 

Aprés d’en73 Lothari, regnà en Conratf en74 l’any de nostre Senyor MCXXXVIII. En 

aquell temps, morí Hugo de Sanct Víctor, qui era bon maestre e molt religiós, del qual 

és dit que, com ell fos malalt, axí que no podia res tenir que menjàs, ell demanà lo cors 

de Jesuchrist. Mas, com los frares volguessen mitigar la sua torbació, aportaren-li una 

hòstia que no era consegrada, la qual cosa ell conegué per virtut de l’Sperit Sanct, e 275 

                                                 
a Gregori VII, papa del 1073 al 1085. 
b Ambrun, Provença, Occitània. 
c «Matildim» (LA 177, 356). Matilde de Canossa (1046-1115), comtessa de Toscana. 
d Enric V, emperador del 1106 al 1125. 
e Lotari III, emperador del 1125 al 1137. 
f Conrad III, emperador del 1138 al 1152, fundador de la dinastia Hohenstaufen. 
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començà a dir: «O, frares, mercè haja Déu de vosaltres! Per què·m voleu enganar? Car 

aqueix que·m portau no és mon Senyor». Per què ells, spantats, li portaren aprés lo ver 

cors de Jesuchrist, mas [CCCXXVIIIId] ell no·l volgué rebre, tant era defallit. E alçà les 

mans al cel e dix: «Puig lo Fill al Pare e l’espirit al Déu seu qui l’à fet». E, axí, dient 

aquestes paraules, lo seu spirit se partí d’ell e se n’anà a Déu.  280 

Enaprés, Eugenia abat fonch fet papa e, aprés, ne fonch lançat per ço com los 

senadors ne elegiren altre. E ell anà-sse’n en Gàl·lia e tramés davant ell sanct75 Bernat, 

qui prehicà a les gents la carrera de Déu, e feu aquí molts miracles.  

Enaprés, en Gilbert, frare de sanct76 Conrat,b fonch emperador en l’any de nostre 

Senyor MCLIIII. E era bisbe de París maestre Pere Lombart,c qui féu lo libre de Sentències 285 

e les gloses del Psaltiri e de les Epístoles de sanct Pau. En aquell temps, foren vistes tres 

lunes en lo cel e lo senyal de la creu en lo mig e, aprés poch, foren vists tres sols. E, 

lavors, Alexandre fonch elegit en77 papa, contra lo qual foren elegits en papa en78 Johan 

Strumensis e en79 Johan Cremensis cardenal,d e molts d’altres, e durà aquell scisma XVII 

anys. Entre lo qual temps, les gents de Theutònia80 vengueren a Montport contra los 290 

romans e mataren-ne aquí tants que tres cofins d’anells d’or hi trobaren e, com 

hagueren fet açò, anaren-se’n a Cartayna.ef E los cossos d’aquells foren soterrats en lo 

cementiri de Sanct Steve e de Sanct Lorenç e és aquí trobada una scriptura que dehia: 

«VI M deenes de hòmens honrats morts jahien81 aquí». En lo temps que Frederich 

visitava la sancta terra de la mar, se banyà en un riu d’aygua e aquí ell morí, que negà 295 

(altres dien que lo seu cavall lo y lançà).  

E, com en82 Frederich fonch mort, succeí a ell Henrich,g son fill, en l’any de nostre 

Senyor MCXC. En aquell temps, plogué tant en Roma e lampegà e tronà e féu tantes 

tempestes que no foren vistes aytals del temps de Noé ençà, car, [CCCXXXa] lavors, 

cahien pedres ab pluja tan grans com un ou, que tenien IIII83 cayres, e destroïren los 300 

arbres e les vinyes e moriren hòmens molts. E les gents vehien ocells volar en l’ayre qui 

portaven carbons cremants en lo bech e metien foch en les cases. E, quant fonch mort 

                                                 
a Eugeni III, papa del 1145 al 1153, deixeble de sant Bernat, desterrat diverses vegades. 
b Sembla que hi ha un error de transmissió: «Gilibertus Porretanus florebat. Fredericus nepos Conradi 
imperauit anno domini MCLIII» (LA 177, 378-379). El nebot de Conrad era Frederic I Barba-roja, emperador 
del 1155 al 1190. 
c Pere Llombard, bisbe de París del 1159 al 1160. 
d Alexandre III (1159-1181), defensor de l’autoritat pontifícia per sobre de la imperial, fou elegit papa tot i 
l’oposició de Frederic Barba-roja, que imposà tres antipapes: Ottaviano di Monticelli, elegit papa amb el 
nom de Víctor IV el 1159; Giovanni de Crema (1164-1168), amb el nom de Pasqual III, i Giovanni Struma 
(1168-1178), sota el nom de Calixt III. El cisma acabà el 1177 a Venècia després que l’emperador, derrotat a 
Legnano, besara els peus al papa com a signe de submissió. 
e Cartago. 
f Traducció deficient: «occiderunt ut nunquam ex Romanis tot milia sint occisa, licet tempore Hannibalis 
tot occisi sint ut tres cophinos annulorum quos de digitis procerum occisorum idem Hannibal extrahi fecit 
Carthaginem destinauerit» (LA 177, 383). És a dir: ‘en mataren tants milers que mai foren morts un 
nombre tan gran de romans, llevat de l’època d’Anníbal, quan n’occiren tants que amb els anells que 
llevaren dels dits dels nobles morts ompliren tres cofins que Anníbal envià a Cartago’. 
g Enric VI, emperador del 1190 al 1197. 
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Henrich, Innocent papaa contrastà a Phelip, son germà, que no fos elegit en rey. E, en 

aquell temps, los barons de França assajaren de passar dellà la mar e prengueren 

Constantinoble. E, lavors, en aquell temps començà l’orde dels prehicadors e dels 305 

frares menors. E Innocent terç papa envià sos legats a Phelip, rey de França,b que 

destroís la terra dels albigensos, que eren heretges, e, axí, ell cremà molt poble.  

Enaprés, Innocent coronà Ottó emperadorc e demanà-li sagrament que observàs 

los drets de la Sglésia, mas, encontinent, vengué contra lo sagrament, axí que féu robar 

los romans, e lo papa scomunicà’l e·l deposà de l’emperi. En aquell temps, fonch 310 

sancta84 Elizabeth, que fonch filla del rey de Ongria, la qual féu molts miracles e 

resuscità molts morts e tornà la vista a un home cech e, fins al dia de huy, hix del seu 

cors oli. 

Enaprés, sanct85 Gregori fonch papa,d lo qual hagué moltes tribulacions que 

sofferí per Déu. E fonch concili general en la ciutat de Leóe e lançaren de l’emperi 315 

l’emperador, que fonch fill de n’Henrich,f per ço com era contra la Sglésia. E, despuys 

que aquest fonch mort, la cadira emperial vaga fins al dia de huy, que no y ha·gut 

aprés emperador en Roma ni altre senyor, sinó lo papa. 

                                                 
1 lombarts: longobarts I2 

2 enaprés: apres I2 
3 en Pepí: pipi I2 
4 en: om. I2 
5 en: om. I2 
6 en: om. I2 
7 en: om. I2 
8 lombarts: longobarts I2 

9 Per què: E I2 
10 en: om. I2 
11 en: om. I2 
12 sanct: sant I2 
13 en: om. I2 
14 en: om. I2 
15 fonch: fonc I2 
16 sanct: sant I2 
17 sanct: sant I2 
18 Clodoveus: clodoneus I1 I2 
19 sanct: sant I2 
20 en: om. I2 
21 honrat: venerable I2 
22 honrat: venerable I2 
23 gran: grant I2 

                                                 
a Innocent III, papa del 1198 al 1216. 
b Felip II, rei de França del 1179 al 1223. 
c En contra de l’esmentat Felip II. Otó IV, emperador del 1209 al 1211, quan el papa l’excomunicà i el 
deposà. 
d Gregori IX, papa del 1227 al 1241. 
e Lió, França. 
f Es refereix a Frederic II, emperador del 1212 al 1250. El seu pare fou l’emperador Enric VI. FS obvia § 401-
403, en què s’explica l’elecció d’aquest monarca. 
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24 en: om. I2 
25 honrat: venerable I2 
26 honrat: venerable I2 
27 honrat: venerable I2 
28 de l’honrat: del venerable I2 
29 II: dues I2 
30 honrat: venerable I2 
31 d’en: de I2 
32 Gènova: genoa I1 

33 fonts: fons I2 
34 gent: gents I2 
35 Campània: campanya I2 

36 E, en aquest mateix... en Cenomana: om. I2 / Cenomana: ceromana I1 (Cenomanas LA 177, 189). 
37 terretrèmol: terratremol I2 

38 fonch: fonc I2 
39 lombarts: longobarts I2 
40 en: om. I2 
41 archibisbes: archebisbes I2 
42 archibisbes: archebisbes I2 
43 Aquitània: equitania I2 
44 en: om. I2 

45 n’Adrià: adria I2 
46 fonch: fonc I2 
47 d’en: de I2 

48 en: om. I2 
49 en: om. I2 
50 stamén: stament I2 
51 d’en: de I2 
52 tan: tant I2 
53 fonch: fonch I2 
54 ministrador: ministradar I1 

55 no lo y volch: nou volgue I2 
56 fonch: fonc I2 
57 fonch: fonch I2 
58 fonch: fonc I2 
59 sanct: sant I2 
60 mol: molt I2 
61 Axí: e axi I2 
62 en: om. I2 

63 en: om. I2 
64 fonch: fonc I2 
65 fonch: fonc I2 

66 sanct Nicholau: sanct nicholao I1 sant nicholau I2 

67 covinent: conuinent I2 
68 Sanct: sant I2 
69 sanct Nicholau: sanct nichola I1 sant nicholau I2 
70 XXI: ·xx· I2 
71 archibisbat: archebisbat I2 
72 En: E I2 
73 d’en: de I2 
74 en: om. I2 
75 sanct: sant I2 
76 sanct: sant I2 
77 en: om. I2 
78 en: om. I2 
79 en: om. I2 



 1053 

                                                                                                                                               
80 Theutònia: alamanya I2 
81 jahien: jahen I2 
82 en: om. I2 
83 IIII: quatre I2 
84 sancta: santa I2 
85 sanct: sant I2 
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[CLXXXVIII] DE LA DEDICACIÓ DE LA SGLÉSIAa 

a dedicació de la sglésia és celebrada entre les altres festes solennament, car la 

sglésia o lo temple de Déu és en dues maneres, ço és: [CCCXXXb] material [I] e 

spiritual [II], per què del doble temple e de la dedicació és axí1 tractador breument.  

[I] En la dedicació del temple material són de veure III2 coses: la primera és per 5 

què és dedicat e consegrat; la segona és en qual manera és consegrat; la terça és per 

qual ne per qui és consegrat.b  

[I.I] E, per quant dues coses són en lo temple que són consegrades, ço és, l’altar e 

lo dit temple, per ço és de veure primerament per què és consegrat l’altar, segonament 

per què és consegrat lo temple.  10 

[I.I.I] L’altar és consegrat per tres raons. Primerament, per offerir lo sacrifici del 

Senyor, e açò és que·s lig en lo Gènesis, en lo segon capítol dient: «Edificà Noé altar al 

Senyor e, prenent de totes les bèsties e de tots los ocells nets, offerí sobre l’altar».c 

Aquest sagrament és lo cors e la sanch de Jesuchrist, lo qual nosaltres sacrificam en 

memòria de la divinal passió, car, axí, u mana Jesucrist dient: «Açò féu en memòria de 15 

mi».d Havem nosaltres tres memòries de la passió de Jesucrist, ço és: la passió que 

nosaltres tenim en figura, e allò fem per tal que vejam la sua ymage; e fa hom la creu en 

l’altar de la sglésia per tal que hom haja3 memòria de la passió,4 e allò és quasi libre de 

hòmens lechs; e aquesta memòria se fa quant a la vista. La segona memòria de la passió 

és paraula, ço és, quant la sua passió és prehicada, e aquesta memòria se fa quant a la 20 

oïda. La terça memòria és lo sagrament en lo qual se conté lo cors e la sanch de 

Jesucrist qui és a nosaltres donat, e aquesta memòria se fa quant al gustament. Donchs, 

si nostra devoció és en la passió de Jesuchrist que és a nosaltres prehicada, molt pus 

fortment nos deu inflamar lo sagrament de l’altar en què és veniment expressat. 

Per la segona raó, és consagrat l’altar per ço que hom invoch lo nom de Déu, 25 

segons que·s lig en lo [CCCXXXc] Gènesis, en lo XII capítol dient: «Edificà Abraam altar 

al Senyor, qui apparegué a ell, e aquí ell invocà lo nom del Senyor».e Aquesta invocació 

se fa per pregàries que·s fan per adjuracions per los mals a remoure de nosaltres, o fa a 

fer per demandes que·s fan per béns ajustar, o·s fa per abundància de gràcies per los 

                                                 
a Sobre el lloc que ocupa aquest capítol en el llegendari de Voragine i la funció d’aquest, Maggioni diu: «La 
posizione del capitolo nella Legenda aurea non corrisponde ad alcuna data, poiché ogni chiesa aveva la sua 
festa particolare, ma constituisce una sorta di coronamento ideale dell’opera, che si avvia a chiudersi nel 
luogo dove la geografia e la storia umane si annullano nello spazio e nel tempo della costruzione 
ecclesiale, intesa sia nel senso materiale, sia nel senso spirituale. In secondo luogo la sua posizione, alla 
fine del testo e quindi facilmente accessibile, permetteva al predicatore di recuperare agevolmente testi 
utilizzabili per ognuna delle feste particolari dislocate lungo tutto il calendario a seconda delle festività 
locali» (2007: 1713). 
b Error de FS: «tertio per quos profanatur» (LA178, 4); és a dir, per qui és profanat. 
c Gn 8, 20. 
d Lc 22, 19. 
e Gn 12, 7. 

L 
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béns que hom ha a conservar. E aquesta invocació que·s fa sobre l’altar pròpriament és 30 

dita missa per ço com aquí és tramés lo celestial,a ço és, Jesucrist, tramés per lo Pare per 

ço que aquell qui consegra per aquell mateix prechb per nosaltres. On diu Hugo:c 

«Aquella hòstia sagrada pot ésser appellada missa per ço com és tramesa a nosaltres 

primerament per lo Pare, per la incarnació del Fill, e·n la segona manera és tramés de 

nosaltres al Pare per la passió». E, en sagrament, primerament fonch a nosaltres tramés 35 

del Pare per sanctificatió, per ço com començà ésser ab nosaltres; enaprés, és tramés 

per nosaltres al Pare per oblació perquè prech per nosaltres. La missa és cantada en tres 

languatges5 ‒ço és, en grech e en hebraich e en latí‒ per representament, car lo títol de 

la passió de Jesuchrist fonch6 scrit en grech e en hebraich e en latí.d És la missa en tres 

lenguatges per Déu loar, per los quals tres lenguatges és entesa: per la latina lengua 40 

són dits los quatre Evangelis e les Epístoles e les oracions e los cants; per la lengua 

grega són dits kirieleison christeleison, e diu-los hom IX vegades per ço que nosaltres 

vingam a la companyia dels IX órdens dels àngels; per la lengua hebraica és dit Amén, 

Al·leluia, Sabaoth, Osana. 

Per la terça raó, és consegrat l’altar per cantar, segons que és dit en lo 45 

Ecclesiàstich, en lo XLVII capítol: «Dóna a aquell poder contra los enemichs e, en lo so 

d’ells, feu dolços [CCCXXXd] cants».e Car, segons que diu Hugo de Sanct7 Víctor, III8 

spècies són de cant: una manera9 és de cant per tocamentf e alguna és per veu de boca e 

altra és per buffament. Al tocament, pertany tocar ab cíthara e, al cant de boca, pertany 

veu e, al buffament, pertany tocar ab orgue. Aquesta consonància de son se pot 50 

assignar en concòrdia de costumes, car lo tocament se pot assignar a la obra de les 

mans; e lo buffament de l’orgue, a la devoció de la pença; e al cant de la veu, exhortació 

per paraula. Mas nosaltres podem dir: què profita dolcesa de veu sens dolcesa de cor? 

Car, si trenques la veu, trenca la voluntat e, si serves la consonància de les veus, serva 

la concòrdia de les costumes <e> per ço que, per exemple, te acorts a ton proïsme e, per 55 

voluntat, a Déu e, per obediència, al maestre. Aquestes tres maneres de cants són 

comparats a tres maneres de officis, car l’offici de la Sglésia és en los psalms e en lo 

cant e en les liçons. Car la primera manera del cant se fa ab tocaments dels dits, axí com 

hom toca les cordes de la cíthara o altres instruments, e aquest pertany a psalmòdia; on 

diu lo psalm: «Loau aquell en psaltiri e cithara».g La segona manera de cant se fa ab la 60 

veu, e allò pertany a les liçons; on diu lo psalm: «Psalmejau-li ab grans crits».h La terça 

                                                 
a «dicitur missa ex eo quod celestis missus» (LA 178, 19). Voragine fa una interpretació etimològica del mot 
missa, ‘missatge celestial’. 
b ‘Pregue’. 
c Es refereix al teòleg Hug de Sant Víctor (1096-1141). 
d Es refereix a la cartel·la que penjava de la creu. 
e Sir 47, 10-11. 
f ‘Percussió’. 
g Sal 150, 3. 
h Sal 33, 3. 
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manera se fa ab buffament, axí com en la trompa, e açò pertany al cant del psalm qui 

diu: «Loau a ell ab so de trompa».a 

[I.I.II] Lo temple o la eglésia10 és consegrada per V raons. Primerament, per ço que 

lo diable e lo seu poder ne sia lançat fora. Axí ho recompta sant Gregori en lo libre qui 65 

és appellat Dialogorum: que, axí com una sglésia dels arrians fonch11 retuda als faels de 

Christ e fos consegrada e fos[CCCXXXIIaa]sen12 aquí aportades les relíquies de sanct13 

Sebastià e sancta Agatha, los faels qui aquí eren soptosament veren exir de aquí un 

porch entre lurs peus. E, aprés, exint per les portes de la sglésia, negun hom no·l pogué 

veure, del que molt foren maravellats e cregueren tots que de aquella sglésia era exit lo 70 

diable. E, en la següent nit, fonch14 oït en aquella sglésia tan gran brogit que fonch15 

sens mesura e, en la terça nit, ja major, que semblava que la sglésia fos tota cayguda e, 

axí, aprés, desparegué per virtut de la consegració. 

Per la segona raó, és consegrada la sglésia per ço que aquells que y iran sien 

salvats, car algunes sglésies hi ha que són privilegiades aprés la dedicació, axí que 75 

tothom culpable qui s’i resculla és segur de tota pena. Axí u diu lo decret: «Los 

culpables de mort defesos són per la Sglésia per tal que no perden la vida ne los 

membres». E, per açò, Joab se’n fugí en lo tabernacle e scapà darrera lo corn de l’altar.b 

Per la terça raó, és consegrada la sglésia per ço que aquí sien oïdes les oracions, la 

qual cosa és significada en lo terç libre dels Reys, en lo VIII capítol, on se diu que 80 

Salomó, quant fonch dedicat lo temple, dix que: «Qualsevulla qui pregarà en aquest 

loch, oiràs-lo en lo loch del teu habitatge, ço és, en lo cel; e, quant lo oiràs, tu li seràs 

prop».c Nosaltres pregam en la sglésia per III16 raons envers orient: la primera raó és per 

ço que nosaltres demostrem que demanam la nostra terra; la segona raó és per ço que 

nosaltres mirem Jesucrist crucificat; la terça raó és per ço que nosaltres demostrem que 85 

speram lo jutge esdevenidor. E diu axí:d «Déu plantà paradís terrenal envers orient e 

lançà l’ome, quant hagué passat lo seu manament, e·l féu star davant paradís envers lo 

solponent; e, [CCCXXXIIab] axí, guardam nosaltres devers orient. Mas Jesuchrist 

guardava envers solponent quant fonch crucificat e, axí, preguem-lo nosaltres mirant 

envers ell a solixent.17 En aquesta manera, lo loaren los apòstols e·l veren pujar en 90 

aquesta manera al cel».e 

Per la quarta raó, és consegrada la sglésia per ço que aquí sien fetes les laors a 

Déu, ço són, les VII hores del dia e de la nit, axí com són les matines e la missa e la 

tèrcia e lo migdiaf e nona e les vespres e la completa. E, en cascuna hora de aquestes, 

sia Déu loat, car la nostra flaquesa és tan gran, per què fonch ordenat que, en totes 95 

                                                 
a Sal 150, 3. 
b Vid. 1Re 2, 28. 
c 1Re 8, 50. En l’edat mitjana, els dos llibres de Samuel i els dos que actualment són dels Reis formaven els 
quatre llibres dels Reis. 
d Joan Damascé, FS omet el nom. 
e ‘En l’ascescensió, els apòstols veren pujar Crist al cel mirant vers l’orient’. 
f Es refereix a l’hora sexta. 
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aquestes hores, loem Déu specialment per ço com aquelles hores són privilegiades 

entre les altres. Car, en la mijanit, en què canta hom les matines, nasqué Jesuchrist e 

fonch pres e scarnit per los jueus; e, en aquesta hora, despullà infern e·n tragué les 

ànimes justes; e, a hora de mijanit, és esdevenidor jutjar al jorn del judici. On diu sanct18 

Hierònim: «No és degut en les vigílies de Pasca que hom lou lo poble, mas que hom 100 

cant l’adveniment de Jesuchrist».a E, axí, nosaltres cantam de la sua nativitat e de la sua 

presó e del desliurament dels sancts19 pares e fem gràcies a Déu e speram diligentment 

lo seu adveniment. E són cantades les matines de les matinals laorsb per ço com matí 

foren negats los egipcians en la mar e lo món hi fonch creat e Jhesuchrist hi resuscità. 

En aquella hora, retam laors a Déu per ço que nosaltres no periam en los pecats 105 

d’aquest món. E és raó que retam gràcies a Déu per la nostra creença e per la resurectió 

de Hiesuchrist, car, en aquella hora, vench Jesuchrist en lo temple e cuytava lo poble 

que vengués Déu pregar al temple. E aquesta és la primera hora del dia, en la qual 

[CCCXXXIIac] fonch presentat Jesuchrist a Ponç Pilat. Per què nosaltres pregam en 

aquella hora e cantam laors en la sglésia per ço que resemblem a Jesuchrist e que li 110 

façam gràcies e li donem de açò que ell nos ha donat, ço són, les promícies del jorn. En 

la hora de tèrcia, fonch20 Jesuchrist açotat per los jueus e per Pilat fonch flagelat e ligat 

en la colona.21 En aquella hora, fonch lo Sanct22 Spirit tramés en la sua saviesa. En la 

hora de migdia, Jesuchrist fonch crucificat en la creu e foren fetes tenebres per tot lo 

món per ço com lo sol no volgué donar claredat als crucificadors de son Senyor. En 115 

aquella hora, stigué Jesuchrist ab los dexebles en lo dia de la ascensió. En la hora de 

nona, tramés Jesuchrist lo seu spirit e lo cavaller li obrí lo costat ab la lança e los 

apòstols havien acostumat de adorar ensemps e, en aquesta hora, Jesuchrist se’n pujà 

en lo cel. E, per aquestes coses que dites són, nosaltres loam Déu en aquestes hores. En 

la hora de vespres, ordenà Jesucrist lo sagrament del cors e de la sanch preciosa e lavà 120 

los peus als dexebles e devallà de la creu e fonch23 mes en lo sepulcre e·s mostrà en 

hàbit de pelegrí als dexebles. E, per aquestes coses, en aquesta hora fem nosaltres 

gràcies a Jhesuchrist en la sglésia. En la hora de completa, Jesuchrist lançà de si gotes 

de sanch en lo suari e fonch guardat en lo sepulcre e reposà aquí e, levant-se, anuncià 

pau als dexebles. E, per tal hora, nosaltres fem gràcies a Déu. Mas, en quina manera 125 

nosaltres degam retre gràcies a Déu? Sanct24 Bernat ho ensenya dient: «Frares meus qui 

offeriu hòsties del cors a Déu, ajustau lo seny a les paraules e ajustareu al seny devoció; 

e a la devoció, alegria; e a la alegria, maturitat; e a la maturitat, humilitat; e a 

[CCCXXXIIad] la humilitat, liberalitat». 

Per la quinta raó, és consegrada la sglésia per ço que los sagraments ecclesiàstichs 130 

hi sien administrats. E la sglésia és fet tabernacle de Déu en lo qual és donat baptisme a 

                                                 
a No diu exactament això: «Reor, inquit, traditionem apostolicam permansisse ut die uigiliarum pasche 
ante noctis medium dimittere non liceat populos expectantes aduentum Christi; et postquam aduenerit 
illud tempus, securitate presumpta festum cunctos agere diem» (LA 178, 74-75). 
b Traducció deficient, ja que ja ha parlat de les matines. Ara es refereix als laudes: «Adduntur etiam 
matutinales laudes» (LA 178, 77). És a dir: ‘Adjuntem també les laudes matutines’. 
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aquells qui y volen entrar e és donada extremunctió a aquells qui·s moren e és donat 

orde de confirmació a aquells qui són ferms en la fe e és donat lo cors de Jesuchrist a 

aquells qui volen obeir e és donat muller segons orde de matrimoni a aquells qui·n 

volen.  135 

[I.II] És de veure en qual manera és consegrada la sglésia, mas, primerament, és 

de dir de la consegració de l’altar com se fa.  

[I.II.I] Primerament, se fan en los quatre corns de l’altar quatre creus d’aygua 

beneÿta e encircuexen l’altar. Puys, lancen25 VII vegades aygua beneÿta ab ysop e, 

aprés, cremen damunt encens. Aprés lo unten ab crisma e, quant tot açò és fet, cobren-140 

lo ab bells draps. Aquestes coses deuen haver aquells qui s’acosten a l’altar.  

Car, primerament, deuen haver caritat en IIII26 maneres, ço és: que amen a Déu e 

si mateixs e lurs amichs e los enemichs; e açò signifiquen les IIII27 creus que són fetes en 

los quatre corns de l’altar. E, de aquells quatre corns de caritat, és dit en lo Gènesis, en 

lo XXVIII capítol: «Tu·t perlongaràs en orient e envers solponent e envers septentrion e 145 

envers migjorn».a E, per açò, són fetes les IIII28 creus de29 l’altar a significar que 

Jesuchrist salvà les IIII30 parts del món per la creu. O són fetes per significar que 

nosaltres devem portar la creu de Déu en quatre maneres, ço és: en lo coratge per 

pensament e en la boca per confessió e en lo cors per mortificació e en la cara per 

assídua impressió.  150 

Enaprés, devem haver diligència, en esguardament de aquells qui s’acosten a 

l’altar per l’encircuïment que lo bisbe fa, ço és, que significa que no [CCCXXXIIba] sien 

dormints e que vel·len diligentment e que guarden lo foch. Per què en31 Gilabert posà la 

negligència del prelat dient: «Qui·s vol mirar no cové que sia cech ne qui deu córrer 

que sia dels darrers ne prelat que sia negligent ne doctor que sia ignorant ne qui es 155 

crida de Déu que sia mut». O, per los VII encircuïments que hom fa en la redor de 

l’altar, són significats VII pensaments, ço són, les VII32 virtuts de Christ, ab les quals lo 

devem nosaltres encircuir: la primera virtut és que, com Jesucrist fos rich, volgué ésser 

pobre; la segona virtut és que fonch33 posat en la menjadora; la terça virtut és que fonch 

subjugat als parents; la quarta virtut és que ell inclinà lo cap sots lo cap del servent; la 160 

quinta virtut és que ell sostengué lo ladre, ço és, lo dexeble traÿdor; la VI virtut és que 

stigué benignament34 davant lo jutge cruel; la VII virtut és que ell pregà piadosament 

per aquells qui·l crucificaren. O, per altra raó, és l’altar VII vegades encircuït per los VII 

dons del Sanct35 Spirit, qui fonch36 donat en lo baptisme. Encara,37 per altra significació 

és encircuït, ço és a saber, per los VII dies de Jesucrist38 que pres ací: lo primer fonch 165 

quant devallà del cel e s’encarnà en lo ventre de la Verge; lo segon fonch que vench del 

ventre en la menjadora; lo terç fonch que vench de la menjadora en lo món; lo quart 

fonch39 que vench del món a la creu; lo quint fonch40 que vench de la creu al sepulcre; 

                                                 
a Gn 28, 14. 
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lo VI fonch que vench del sepulcre al lim de infern; lo VII fonch41 que vench del lim e 

se’n pujà alt al cel.  170 

Deuen aver memòria, aquells qui s’acosten a l’altar, de la passió de Jesuchrist, la 

qual cosa és significada per los VII scampaments de la sanch de Jesuchrist: una de les 

quals [CCCXXXIIbb] fonch primerament en la circuncisió; la segona fonch42 en la oració;43 

la terça fonch44 quant lo bateren; la quarta fonch45 quant46 lo coronaren de spines; la 

quinta fonch en lo trencament de les mans; la VI47 fonch en lo trencament dels peus en 175 

la creu;48 la VII fonch49 en lo foradament del costat.50 Aquests scampaments de sanch 

foren fets en lo ysop de humilitat e de dreta caritat.  

Enaprés, deuen fer oració devota aquells qui s’acosten a l’altar, la qual cosa és 

significada per lo cremament de l’encens, car l’encens ha virtut de pujar lo fum amunt 

e ha virtut de consoldar e destrènyer e ha virtut de confortar per la sua bona odor. Axí, 180 

oració stà en la memòria de Déu e consolda l’ànima quant a la culpa passada e li 

impetra mercè constrenyent51 quant a la esdevenidora cautela a impetrar e conforta52 

quant a la present guarda.  

Deuen53 haver resplandor de consciència e odor de bona fama, ço és, aquells qui 

s’acosten a l’altar, la qual cosa és significada per la crisma, que és feta d’oli e de bàlsem. 185 

E deuen haver54 pura consciència per ço que puguen dir la glòria de Déu en55 testimoni 

de lur consciència. E deuen haver bona fama aquells qui s’acosten56 a l’altar, on és dit 

en la primera Epístola a Thimoteu, en lo terç capítol dient: «Cové-s’i57 bon testimoni en 

aquell qui s’acosta a l’altar d’aquells qui són defora».a E diu Crisòstomus: «Los 

capellans no deuen haver taca en paraula ne en pença ne en fet ne en opinió per ço com 190 

ells són bellesa e virtut de la Sglésia».  

Deuen haver encara neta e bona obra aquells qui s’acosten58 a l’altar, la qual cosa 

és significada per los draps nets que hom posa sobre l’altar. On és dit en lo Apocalipsis, 

en lo terç capítol: «Ab vestiments blanchs [CCCXXXIIbc] sies vestit perquè no apparegue 

la confusió de la tua netedat».b Car poch val a aquell qui s’acosta a l’altar si havia 195 

dignitat sobirana e59 no havia bona vida, per què diu sanct Bernat:60 «Maravellós és 

l’ome qui ha la primera virtut, ço és, bona vida, e que son stament basta a ésser capellà 

e haja ab si moltes paraules de fruyt e haja autoritat en fermetat de coratge».c 

[I.II.II] Enaprés, és de veure en qual manera és consegrada la sglésia. E són-hi 

mester moltes coses, car mester és61 que lo bisbe vaja III62 vegades entorn de la sglésia e 200 

que hi fira ab lo bastó dient: «Obriu, prínceps, les portes vostres!», etc.d E deu lavar 

                                                 
a 1Tm 3, 7. 
b Ap, 3, 18. 
c No diu això: «Monstruosa res est sedes prima et uita ima, gradus supremus et status infimus, uultus 
grauis actus leuis, sermo multus fructus nullus, ingens auctoritas et animi instabilitas’» (LA 178, 151). És a 
dir: ‘Són coses monstruoses una posició de prestigi i una vida baixíssima, un grau suprem i un estatus 
ínfim, un rostre seriós i un comportament lleuger, un discurs prolífic però no fructífer i una gran autoritat 
amb una inestabilitat interna’. 
d Sal 24, 7. 
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dins e defora la sglésia ab aygua beneÿta e, en lo paÿment de la sglésia, deu fer creus 

de cendra en travers en la part de orient fins a la part de solponent e aquí ell deu 

scriure les beceroles ab letres gregues e latines. E, en les parets de la sglésia, sien 

pintades [creus]63 e aquelles creus sien il·luminades e que sien untades ab crisma.  205 

Lo primer encircuïment64 que fa lo bisbe entorn de la sglésia significa tres 

encircuïments que féu Jesuchrist65 a la Sglésia per lo sanctificament de l’altar:a lo primer 

fonch quant vench del cel en lo món; lo segon fonch per lo qual vench del món al lim 

de infern; lo III66 fonch per lo qual vench del lim e resuscità e se’n pujà al cel. E lo terçb 

encircuïment se fa a demostrar que aquella sglésia és consegrada a honor de la Trinitat. 210 

Los tres encircuïments que lo bisbe fa a la sglésia entorn signifiquen tres staments dels 

salvadorsc de la Sglésia, los quals són los vèrgens e aquells qui viuen castament e los 

mullerats. Los quals són demostrats en disposició de la sglésia material, axí com diu 

Ricard de Sanct67 Víctor, car sanctuari significa l’orde dels vèrgens e cors [CCCXXXIIbd] 

honestd significa l’orde dels continents e cors material significa l’orde dels casats. És 215 

legit que menys [que] vèrgens són aquells68 qui viuen castament e aquells qui viuen 

castament són menys que los casats, car més digne és l’orde dels vèrgens e dels 

continents que dels casats.  

Los tres colps que lo bisbe dóna a la porta de la sglésia significa que la sglésia és 

sua per creació e per redempció e per glorificació. E aquestes tres coses diu Anselm: 220 

«Certes, Senyor, yo desig mi mateix a tu donar per ço com m’as fet e m’as remut, car, 

per ço que m’as promesos tan grans dons, yo·t deuria donar majors coses que a mi 

mateix; per ço com tu es major que yo no só e has donat tu mateix a mi, encara que·m 

promets tu mateix».e E lo cridament que fa lo bisbe III69 vegades quant diu «Obriu les 

portes» significa los tres poders que Jesucrist ha: en lo cel e en lo món e en infern.  225 

Enaprés, lança hom aygua beneÿta dins e defora de la sglésia,70 la qual cosa se fa 

per tres raons. La primera és per ço que sien lançats los dimonis, car aygua beneÿta té 

pròpria virtut de lançar lo dimoni de tot loch, per què és dit com hom senya la aygua 

beneÿta, per ço que faça fugir tot poder de l’enemich. Aquella aygua beneÿta se fa de 

aygua e de vi e de sal e de cendra, e açò són IIII71 coses que fan fugir lo enemich, ço és: 230 

per l’aygua, scampament de làgremes, que és significat per madura discreció; e, per la 

                                                 
a ‘Significa els tres trajectes que féu Jesucrist per la santificació de l’Església’ («significat triplicem 
circuitum quem fecit Christus propter ipsius ecclesie sanctificationem», LA 178, 156). 
b ‘El triple’ («triplex», LA 178, 158). 
c ‘Els que seran salvats’. 
d «chorus» (LA 178, 161). 
e Traducció deficient: «Certe, domine, quia me fecisti debeo amori tuo me ipsum totum, quia me redemisti 
debeo amori tuo me ipsum totum, quia tanta promittis amori tuo debeo me ipsum totum, immo tantum 
debeo amori tuo plus quam me ipsum, quantum tu es maior me ipso pro quo dedisti te ipsum et cui 
promittis te ipsum» (LA 178, 167). És a dir: ‘Certament, Senyor, pel fet que m’has creat, he d’oferir-me 
completament al teu amor; pel fet que m’has redimit, he d’oferir-me completament al teu amor; pel fet que 
m’has promés coses tan gran, he d’oferir-me completament al teu amor; dec, així, al teu amor més que al 
meu propi en la mesura que tu ets més gran que jo pel fet que t’has donat i t’has promés tu mateix’. 
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sal, pregona humilitat; e, per lo vi, la sanctedat e lo poder de Déu; e, per la cendra, 

profunda humiliació.a Per la segona raó, lança aygua beneÿta en la sglésia com la 

consegra lo bisbe per ço que la sglésia sia mundada72 de tota legesa, car totes coses 

terrenals són ensutzades per peccat. [CCCXXXIIIa] E, per açò,73 és mester que ab aygua 235 

beneÿta sia lavada la sglésia de tota legesa, car era manat en la ley vella que totes coses 

fossen lavades per aygua. Per la terça74 raó, és lavada la sglésia ab aygua per ço que 

tota maledictió ne sia lançada, car la terra reb maledictió ab los75 fruyts en lo 

començament per ço com del fruyt fonch76 feta la decepció de la dona, mas l’aygua no 

fonch subjugada a neguna maledictió. E, per ço, Jesucrist menjà peixs e no·s trobà que 240 

menjàs carn, sinó de l’anyell pascal per lo manament de la ley, <e> per exemple de 

abstinència.  

Enaprés, scriu hom les beceroles en lo paÿment de la sglésia, la qual cosa 

representa la conjunctió de cascun poble ‒ço és, gentil e judaich‒ e la pàgina de cascun 

Testament e los articles de la nostra fe. E aquelles letres ab les letres gregues e latines 245 

representen l’ajustament del poble gentil e judaich en la fe per la creu de Jesuchrist feta, 

per què aquella creu és feta en travers de la part de orient fins a la part de ocident77 a 

significar que aquell qui era primerament dret és fet sinestre e aquell qui era fet en lo 

cap és fet en la coa per contrari. Enaprés, és representada la pàgina del Novell e Vell 

Testament, qui és complit per la creu de Christ, e, quant Jesuchrist morí, dix: «Tot és 250 

fet»;b és feta la creu en través per ço que la un Testament és contengut en l’altre. 

Enaprés, aquelles beceroles representen los articles de la fe, car lo paÿment de la sglésia 

representa lo fundament de nostra fe e les letres que aquí són representen los articles 

de la fe per los quals aquells qui són novells en la fe són instruïts; e·s deuen pensar que 

sien pols e cendra axí com diu Abraam en lo Gènesis, en lo XVIII capítol dient: «Yo 255 

parlaré al Senyor meu com sia cendra e pols».c  

Aprés, són les creus pintades en la sglé[CCCXXXIIIb]sia, la qual cosa se fa per tres 

raons. La primera raó és per spantament dels dimonis per ço que sien d’aquí lançats e, 

quant veuran lo senyal de la creu, que sien spantats e que no y gosen entrar, car ells 

temen molt lo senyal de la creu. On diu Crisòstomus: «En qualsevulla loch que los 260 

dimonis veen lo senyal de la creu, fugen per ço com temen lo bastó per lo qual foren 

naffrats». Per78 la segona raó, són en la sglésia pintades les creus, ço és, per 

demostrament de la victòria de Jesuchrist, car les creus són banderes de Christ e senyal 

de la victòria d’ell, per què és demostrat que aquell loch és subjugat a Christ e, per açò, 

són pintades. E, per aquesta figura, és dit en lo Gènesis, en lo XXV capítol, que Jacob 265 

demostrà e dreçà una pedra que havia posada sobre son cap per raó de manifestament 

                                                 
a Traducció errònia, ja que la sal i la cendra comparteixen el mateix significat: «lachrimarum effusio que 
per aquam, spiritualis exultatio que per uinum, matura discretio que per sal et profunda humiliatio que 
per cinerem» (LA 178, 175). És a dir: ‘escampament de llàgrimes per l’agua, exultació espiritual pel vi, 
descerniment madur per la sal i profunda humiliació per la cendra’. 
b Jn 19, 30. Consumatum est en el sentit de ‘tot s’ha complit’. 
c Gn 18, 27. 
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e de memòria e de victòria.a Encara més,b se fa per representament dels XII apòstols, qui 

de la fe de Jesuchrist il·luminaren tot lo món, per què aquelles creus són il·luminades e 

són untades ab crisma. 

[I.III] De la terça raó és de dir ‒ço és, per qui és la sglésia ensutzada?‒, on és de 270 

saber que per tres persones fonch ensutzada la casa de Déu, ço és: per Jeroboam e per 

Nabuzardam e per Anthíocus. Segons que·s lig en lo terç libre del Reys, en lo XII 

capítol, que Jeroboam hi posà II79 vedells, la un en Judea e l’altre en Bethleem, que és 

casa de Déu,c e açò féu per avarícia per tal que no tornàs lo regne a Roboam. E, per ço, 

és significat que la avarícia dels capellans ensutza molt la sglésia de Déu, axí com se lig 275 

en lo Gènesis, en lo VIII capítol dient que: «Del menor fins al major, seguexen tots80 

avarícia».d E diu sanct Bernat:81 «Qual me poràs tu donar del nombre dels prelats 

sub[CCCXXXIIIc]dits que no treball més a plegar riqueses que no a lançar vicis?». Car los 

vicis dels lurs nebots són vedells,e que maten e hereten en la casa de Déu e ensutzan e 

despullen82 aquella. Encara més, la sglésia de Déu fonch ensutzada per Jeroboam quant 280 

de la avarícia dels usurers e dels robadors fonch edificada. On és trobat que un usurer 

féu una sglésia d’açò que havia hagut de rapina e de usures e, com l’agué feta, pregà lo 

bisbe que la li degués dedicar. E, axí com lo bisbe fahia83 l’offici de la dedicació ab los 

canonges e ab los capellans, ell véu aprés de l’altar star lo diable, qui sehia en una 

cadira vestit e abillat axí com a bisbe. E lo dimoni dix al bisbe: «Per quina raó es tu 285 

entrat en la mia sglésia ne la vols dedicar? Hix defora per ço com de usures e de 

rapines és feta». E lo bisbe e los capellans exiren de la sglésia e lo diable obrà tantost de 

son poder e destroí la sglésia84 e tot ço que en ella era, axí que no y romàs pedra ne fust 

en peus.  

Lig-se en lo terç libre dels Reys, en lo XV capítol, que Nabuzardan cremà la casa 290 

de Déu.f Car Nabuzardan, príncep dels cochs, significa aquells qui són luxuriosos e 

golosos85 e fan déu de lur ventre e fan temples e sglésies als dimonis, segons que diu 

l’apòstol: «Dels quals déu és lur ventre».g Mas, en qual manera sia dit que lur ventre sia 

lur déu? Hugo de Sanct86 Víctor ho ensenya e diu: «Solen als déus temples ésser fets, 

altars ésser dreçats, ministres a servir ésser ordenats, bèsties ésser sacrificades e encens 295 

ésser cremat. Mas, del ventre lur, fan temple a déu e, de la taula on mengen, fan altar e 

los ministres fan cochs, qui maten les bèsties e coen les carns».  

És87 legit que lo rey Antíochus, qui fonch molt ergullós, ensutzà la casa de Déu,h 

segons que·s legit en lo primer libre dels Machabeus, en lo primer capítol, que diu:88 

                                                 
a Gn 28, 18-19. 
b La tercera raó de per què es pinten les creus als murs. 
c 1Re 12, 25-29. Els dos vedells es col·locaren a Dan i a Bethel, com bé específica LA. 
d Error per Jr 6, 13. 
e Es refereix als vedells que féu Jeroboam. 
f 2Re 25, 8-9. 
g Fl 3, 19. 
h 1Ma 1, 21-25. 
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«Si[CCCXXXIIId]gnificada és supèrbia e la malesa dels capellans qui no cessen de si 300 

mateixs profitar e pujar damunt los altres, qui ensutzen molt la Sglésia de Déu per raó 

de la supèrbia que han ab si».a Diu sanct Bernat: «Honradament van los capellans dels 

béns de nostre Senyor, los quals no donen honor al Senyor, qui·ls ho dóna, ans volen 

resplandir més que bagasses, per hàbits de juglares89 e per apparellament real.b E 

pensen més de ornar ab or los frens e les selles e los sperons que no fan los altars». 305 

Car, axí com per tres fonch la sglésia prophanada, axí per altres tres fonch 

dedicada e consegrada, car, primerament, fonch la dedicació de Moysés e, aprés, de 

Salomó e, aprés, de Judes Machabeu. Per los quals fonch mostrat que en la dedicació de 

la sglésia deu haver humilitat, la qual fonch90 en Moysés; e deu haver saviesa, la qual 

fonch en Salomó; e deu haver confessió de vera fe, que fonch91 en Judes Machabeu. 310 

[II] És veedor de la dedicació del temple spiritual, lo qual temple som nosaltres, 

ço és, la congregació de tots los faels, qui és edificat de pedres vives, segons que·s lig en 

la Primera Epístola de Sanct92 Pere, en lo segon capítol dient: «Axí com pedres vives 

edificades»,93 etc.;c e de pedres polides, on és cantat: «Ab colps són polides les pedres»;d 

e de pedres quadrades, car IIII94 costats de les pedres spirituals són fe, sperança, caritat 315 

e obra, que són totes ensemps egualment, car, segons que diu sanct Gregori: «Aytant95 

com tu has fe e creus, aytant96 speres e, aytant97 com creus e speres, aytant98 ames e, 

aytant99 com creus, speres e ames, aytant obres».  

[II.I] En aquest temple, l’altar és lo nostre cor, sobre lo qual altar deuen ésser 

offertes tres coses a Déu. La primera és foch de amor perdurable, segons que·s lig en lo 320 

Levítich, en lo VI [CCCXXXIIIIa] capítol: «Foch d’amor serà perdurable e may no fallirà 

en lo altar del cor».e La segona offerta deu ésser encens, ço és, oració de bona odor, 

segons que·s lig en lo primer libre de Paralipòmenon, en lo VI capítol dient: «Aaron e 

sos fills cremaren encens sobre l’altar de holocaust».f Lo terç és sacrifici de justícia que 

nós100 devem offerir, lo qual sacrifici stà101 en oblacions de penitència e en holocaust de 325 

amor perfeta e·n vedelles de carn mortificada. De aquests tres sacrificis, és dit en lo 

psalm: «Faràs sacrifici de justícia e de oblacions e de olocaust, per què ells posaren 

sobre l’altar vedells de carn mortificada».g  

                                                 
a Citació falsa a causa d’una traducció deficient: en LA simplement és el significat del que representa 
Antíoc. 
b ‘Honradament van els capellans revestits dels béns que els dóna nostre Senyor, però no honoren al 
Senyor. Tot el contrari, volen destacar com a preostitutes, per vestimentes de jugalrs o per aparallaments 
reials’. 
c 1Pe 2, 5. 
d Verset de l’himne Urbs beata Jerusalem. 
e Lv 6, 13. 
f 1Cr 6, 49. La traducció grega de la Bíblia presenta els Llibres de les Cròniques amb el nom de 
Parilopòmens, que significa ‘elements omesos’, ja que es presenten com unb complement dels llibres 
històrics anteriors, Samuel i Reis. 
g Sal 51, 21. 
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[II.II] Lo temple spiritual és dedicat a semblança del material, car, primerament, 

Jeuchrist troba tancada la porta del cor nostre,102 per què l’encircueix tres vegades 330 

quant li dóna memòria del peccat de la boca e del cors e de l’ànima. Per què, de aquests 

tres encircuïments, és dit en Isaÿes, en lo XXIII capítol dient: «Pren tost la ara»,a quant al 

primer; quant al segon, diu: «Encircueix la ciutat» del cor; «La mala dona és liurada a 

oblit», quant al terç.b  

És dit [que] ferí la porta tres vegades per ço que li fos lo cor ubert, car Jesuchrist 335 

ferí lo cor ab colp de benifets e de consell e de batiments. Dels quals tres batiments és 

dit en los Proverbis, en lo primer capítol dient quant als mals:c «Yo he stesa la mia mà», 

e açò és dit quant als benifets donats; «haveu menyspreat lo meu consell», e açò és dit 

quant als consells qui són spirats; e «haveu hagudes en negligència103 les mies 

corrections», e açò és dit quant en aquells batiments.d O104 en tres maneres fer lo nostre 340 

cor deu,105 ço és, quant a la nostra conexença de peccat e quant al desig a dolor e quant 

a ira a venjança e a menyspreament del peccat.e  

Enaprés, lo temple spiritual deu ésser lavat dins e defora ab [CCCXXXIIIIb] aygua 

tres vegades. E aquests tres lavaments són tres scampaments de làgremes qui·s fan per 

hom dins e defora, segons que diu sanct106 Gregori: «La pensa dels sancts107 hòmens és 345 

treballada per la dolor pensant a on és stat, a on serà, a on és e a on no és. A on és stat? 

En lo peccat. A on serà? En lo juý. A on és? En misèria. A on no és? En glòria». Quant, 

donchs,108 ell considera aquestes coses, lança làgremes dedins e defora, ço és, que ell és 

stat en peccat e de aquell retrà raó en lo dia del juý. Lavors, aquell temple és lavat una 

vegada per aygua; la segona vegada és lavat quant hom plora per paor de perdre la 350 

glòria; la terça vegada és lavat quant hom hi mescla vi e sal e cendra, ço és, amor, 

contrició e bona obra, car lo vi és alegria de spiritualitat e la sal és maduresa de 

discreció e la cendra és pregonesa de humiliació. Per lo vi és entesa la humilitat de 

Christ que fonch quant pres carn humana, car per lo vi ayguat és entesa paraula 

humanal;f e per la sal és entesa la sanctedat109 de la sua vida, que és sabor a tots los 355 

religiosos; e per la cendra és entesa la passió d’ell. E, ab aquestes III110 coses, devem 

lavar nostre coratge, ço és: per benifet de incarnació, per lo qual siam moguts a 

humilitat;111 e per exemple de la sua conversació, per la qual siam conservats a 

sanctedat; e per memòria de la sua passió, per la qual siam moguts a caritat.  

                                                 
a Hauria de ser la cítara, que es correspon amb el pecat de la boca («Sume citharam», LA 178, 250). Sembla 
un error per omissió. 
b Is 23, 16. 
c ‘Quant als malvats’ («quantum ad malos», LA 178, 253). 
d Pr 1, 24-25. 
e Traducció deficient, ja que Voragine fa referència a les tres part de l’ànima platòniques: ànima racional, 
ànima concupiscible i ànima irascible: «Vel ter percutit dum rationalem mouet ad peccati cognitionem, 
concupiscibilem ad dolorem, irascibilem ad peccati uindictam et detestationem» (LA 178, 257). És a dir: ‘O 
fa tres voltes per a guiar l’ànima racional al coneixement del pecat, la concupiscible al dolor i l’irascible  al 
càstig i a l’odi del pecat’. 
f Traducció deficient de «uerbum humanatum» (LA 178, 270). És a dir, ‘per lo vi aguat és entés el Verb fet 
home’. 
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En aquell temple spiritual són scrites les beceroles e aquella scriptura spiritual és 360 

en tres maneres, ço és: dictament de les coses faedores e testimoni dels divinals 

beneficis112 e actió dels propis113 defalliments. D’aquestes tres coses, és dit en la Epístola 

als Romans, dient: «Dementre que les gents que no han ley fan ço qui és de ley, aytals 

qui ley no han són ley a si mateixs, los quals mostren la obra de la ley [CCCXXXIIIIc] 

scripta114 en los lurs cors115 ‒veus la primera‒, testimoni qui·s ret de la consciència d’ells 365 

‒veus la segona‒ e d’aquells qui han entre si conexença dels accusadors e dels 

defenedors ‒veus la tercera‒».a  

Les creus del temple spiritual deuen ésser pintades, ço és, que hom deu pendre 

les aspredats de penitència, les quals creus deuen ésser untades e per foch il·luminades, 

car, no tan solament deuen ésser pacientment portades, mas encara deu-les hom 370 

volenterosament portar e untar e ardentment per foch il·luminar. On diu sanct116 

Bernat: «Qui stà en temor la creu de Christ porta pacientment e aquell qui profita 

volenterosament en sperança,b mas aquell qui acaba en caritat la abraça ja ardentment. 

E, axí, molts són qui veen les nostres creus, mas no veen les nostres unctions,117 per què 

aquell qui haurà açò verdaderament serà temple de Déu a honor d’ell dedicat». E serà 375 

digne que habit ab Jesuchrist per gràcia. Per tal que a Déu plàcia açò en nosaltres 

perseverar e que habitem ab ell en la sua glòria e ab los seus sancts e sanctes118 beneÿts, 

la qual cosa ell nos vulla donar, qui viu e regna, Déu, de secula in119 seculorum. Amén.c  

                                                 
1 axí: aci I2 

2 III: tres I2 
3 haja: hage I2 
4 passió: passió de jesu christ I2 
5 languatges: lenguatges I2 
6 fonch: fonc I2 
7 Sanct: sant I2 
8 III: tres I2 
9 manera: om. I2 
10 eglésia: sglésia I2 
11 fonch: fonc I2 
12 Error de foliació per CCCXXXI. 
13 Sanct: sant I2 
14 fonch: fonc I2 
15 fonch: fonc I2 
16 III: tres I2 
17 solixent: solponent I1 I2 (error de substitució per antonímia) 
18 sanct: sant I2 
19 sancts: sants I2 
20 fonch: fonc I2 

                                                 
a Rm 2, 14-15: «En efecte, hi ha pagans que no coneixen la Llei, però compleixen per inclinació natural allò 
que la Llei mana; no tenen la Llei de Moisés, però segueixen una llei interior. Així demostren que les obres 
manades per la Llei estan escrites en els seus cors: en donen testimoni els juís de la seua consciència, que 
els acusen o els defenen». 
b Traducció deficient: «qui proficit in spe portat libenter» (LA 178, 2181); és a dir: ‘aquell qui avança en 
esperança la porta de bon grat’. 
c Aquest Amén és el final de la LA. 
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21 colona: columna I2 
22 Sanct: sant I2 
23 fonch: fonc I2 
24 Sanct: sant I2 
25 lancen: lançan I2 
26 IIII: quatre I2 
27 IIII: quatre I2  
28 IIII: quatre I2 
29 de: en I2 
30 IIII: quatre I2 
31 en: om. I2 
32 VII: set I2 
33 fonch: fonc I2 
34 benignament: begninament I1 

35 Sanct: sant I2 
36 fonch: fonc I2 
37 Encara: om. I2 
38 Jesucrist: crist I2 
39 fonch: fonth I1 

40 fonch: fonc I2 
41 fonch: fonc I2 
42 la segona fonch: e fon la segona I2 
43 oració: oracio en lort I2 
44 fonch: fonch I2 
45 la quarta fonch: fon la quarta I2 
46 quant: quant molt cruelment I2 
47 VI: sisena I2 
48 la: larbre de la santa I2  
49 la VII fonch: e fon la setena I2  
50 costat: seu sanct costat I2 
51 constrenyent: constrenyien I1 

52 conforta: confortar I1 I2 (confortat LA 178, 136) 
53 Deuen: Deuen aximateix I2 
54 haver: hauer per lo semblant I2 
55 en: en ver I2 
56 qui s’acosten: quis acostan I2 
57 Cové-s’i: Coue sia I2 
58 qui s’acosten: quis acostan I2 
59 e: si I2 
60 sanct Bernart: sant bernat I2 
61 mester és: es mester I2 
62 III: tres I2 
63 sien pintades [creus]: sien pintades I1 I2 (cruces depinguntur LA 178, 155) 
64 encircuïment: encircuiment doncs I2 
65 Jesuchrist: iesu crist redemptor nostre I2 
66 III: terç I2 
67 Sanct: sant I2 
68 aquells: aque aquells I1 

69 III: tres I2 
70 sglésia: santa sglesia I2 
71 IIII: quatre I2 
72 mundada: muquedada I1 

73 açò: ço I2 
74 Per la terça: E per la terçera I2 
75 los: tots los I2 
76 fonch: fonch I2 
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77 ocident: occident I2 
78 Per: E per I2 
79 II: xii I1 I2 (possiblement l’error es deu a la xifra del capítol del llibre dels Reis) 
80 seguexen tots: tots seguexen I2 
81 sanct Bernart: sant bernat I2 
82 despullen: despullan I2 
83 fahia: fehia I2 
84 sglésia: fglesia I1 

85 golosos: gulosos I2 

86 Sanct: sant I2 
87 És: E es I2 
88 dient: que diu I2 
89 juglares: iuglars I2 
90 fonch: fonc I2 
91 fonch: fonc I2 
92 Sanct: sant I2 
93 edificades: om. I2 
94 IIII: quatre I2 
95 Aytant: Tant I2 
96 aytant: tant I2 
97 aytant: tant I2 
98 aytant: tant I2 
99 aytant: tant I2 
100 nós: om. I2 
101 stà: es I2 
102 tancada la porta del cor nostre: la porta del cor nostre tancada I2  
103 negligència: negligencies I2 
104 O: On I2 
105 fer lo nostre cor deu: deu fer lo nostre cor I2 
106 sanct: sant I2 
107 sancts: sants I2 
108 donchs: donch I1 
109 sanctedat: santedat I2 
110 III: iiii I1 quatre I2 
111 humilitat: humilltat I1 

112 beneficis: benifets I2 
113 propis: propris I2 
114 scripta: scrita I2 
115 cors: coratges I2 
116 sanct: sant I2 
117 unctions: venctions I1 (unctiones LA 178, 282) 
118 sancts e sanctes: sants e santes I2 
119 Déu de secula in: in secula I2 
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[CLXXXIX] LA HYSTÒRIA DE LA GLORIOSA VERGE SANCTA1 
PRAXEDIS, CORS SANCT DE LA CIUTAT2 DE MALLORQUESa 

raxedis és dita a praxi, dictió grega que vol dir en lengua latina ‘operació’, per ço 

que tota és stada intenta en les obres de misericòrdia. Praxedis pròpiament3 és 

‘operació elegida per la voluntat nostra conforme a dret, dictament de la raó’. Com, 5 

donchs, la recol·lectió de la sanch dels màrtyrs e soterrar los morts e altres coses 

semblants sien operacions conformes a la raó recta, car són de les o[CCCXXXIIIId]bres de 

misericòrdia, dretament són dites praxes, de les quals de la gloriosa sancta4 Praxedis és 

stat deduït lo nom. 

En la gran e famosa ciutat de Roma, fonch un noble de gran casa appellat 10 

Prudent e, ja molt fadrí, instruït per les grans prehicacions dels sancts apòstols sanct 

Pere e sanct Pau, pres e rebé lo sanct baptisme e, com a verdader chrestià, cascun dia 

era present en la missa e prehicació dels sants5 apòstols. E, quant fonch6 de edat de XX 

anys, li fonch donada per muller una noble donzella de gran linatge appellada 

Sabinel·la, plena de la gràcia del Sanct Spirit en la verdadera religió chrestiana e 15 

batejada per sanct Timotheu, dexeble de sanct Pau. Los quals, presa benedictió 

matrimonial, perseveraren virtuosamén7 viure e servir a nostre Senyor Déu servant los 

X manaments e los documents de la ley chrestiana, faent grans almoynes, vestir pobres, 

soterrar cossos de màrtyrs e altres obres de caritat. E, com nostre Senyor Déu los8 donàs 

per temps benedictió de infants, ço és, dos fills, lo major ap[CCCXXXVa]pellat Novat e lo 20 

menor Timotheu, e dues filles, Praxedis e Potenciana, los quals, faent gràcies a nostre 

Senyor Déu, nodriren al servici seu instruint-los en los articles e sýmbols de la sancta fe 

cathòlica e·nsenyant-los en les VII arts liberals. E, quant foren grans, perseveraren 

virtuosament en les dites obres de caritat donant gran lum als chrestians e infaels. 

Fonch9 plasent a Déu que la sancta dona Sabinel·la passà de aquesta vida, per la 25 

qual cosa lo seu virtuós marit Prudent se colligí10 més a Déu servir tenint vida 

apostòlica, menyspreant lo món e les pompes de aquell. E, de les sues facultats, 

maridava les fadrines e mantenia los pobres perseverant en totes obres sanctes. E, com 

tal vida hagués tenguda fins a la vellesa e fos cert la glòria de paradís ésser-li 

apparellada, féu un gran sermó a les sues glorioses filles denunciant los decebiments 30 

del diable e dels affalagaments humanals e dels engans mundanals, recomanant-los 

que tenguessen bona perseverança en les sanctes obres, segons havien acostumat de 

fer. Per les quals li fonch11 respost humilment faent-li gràcies dels bons documents e 

amonestaments com a sanctes e virtuoses filles plenes de virtut e humilitat. Aprés de 

açò, rebuts tots los sagraments de la Sglésia, la ànima del gloriós Prudent fonch 35 

col·locada en glòria e lo seu cors fonch12 soterrat per mans de les sues sanctes13 filles en 

                                                 
a Data de celebració: 21 de juliol. Santa Praxedis (segle II), la historicitat de la qual es discuteix, es 
representa arreplegant la sang dels màrtirs o amb una esponja. 

P 
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lo sepulcre on jahia sancta Pricil·la,a parenta sua, dins lo seu palau. E açò fonch14 en lo 

centenari de la nativitat de nostre Senyor Jesuchrist. 

La gloriosa Praxedis ab sos germans e germana Potenciana, continuant les dites 

sanctes15 obres, seguint les petjades de lur pare e mare ‒richs de gran palau, 40 

possessions [CCCXXXVb] et16 terres, emperò pobres de spirit‒, confortaven los chrestians 

perseguits prehicant-los lo Evangeli e fe de nostre Senyor Jesuchrist e de la sanctedat e 

puritat de la gloriosa Verge sancta Maria, animant-los aconseguir la victòria e corona 

de martyri. E, no tan solament los pexien17 de viandes spirituals, mas encara corporals. 

Seguí’s en lo XXX any de la gloriosa Praxedis que lo seu germà Novat, per los 45 

grans dejunis e treballs per defendre los chrestians, fonch molt malalt, la qual supplicà 

al papa Pius primer,b qui era dit sanct Piadós, confessor seu, que plagués a la sua 

sanctedat volgués anar a visitar lo seu germà Novat en manera que, per la sua visitació 

e per les oracions sues e de ses germanes, fos guarit, la qual cosa fonch feta axí com la 

dita Praxedis havia demanat. E, guarit lo germà, no trigà molt que la sua germana 50 

Potenciana se adormí ab nostre Senyor, de què la gloriosa Praxedis romàs molt trista e 

congoxada ab gran anyorança.18 E, per açò, lo papa e Novat, son germà, e moltes nobles 

de la ciutat la visitaven e la aconsolaven. Aprés pochs dies, li digueren que·l seu germà 

Timotheu fahia miracles en lo seu hermitatge e era passat e pujat en los cels en vista de 

tres hermitans companyons seus, e de tot féu gràcies a Déu. E, passat un any, lo dit 55 

germà major, Novat, fonch detengut de gran malaltia e fonch plasent a nostre Senyor 

Déu appellar-lo en lo seu regne en mans del dit sant Piadós molt gloriosament. De açò, 

jatsia a la gloriosa Praxedis fos greu, emperò, pus a Déu era plasent, pres en paciència 

la absència del seu tan virtuós germà, stant ab fiança, segons la sua virtuosa e sancta 

vida, era col·locat entre sancts19 vèrgens com a verge que [CCCXXXVc] era.  60 

Les possessions e terres e lo lach o stany e los grans banys que·l dit Novat 

possehia romàs en senyoria e dret de successió a la dita sancta Praxedis, la qual, ab 

consell e auctoritat del dit papa e de sanct Pastor e de sanct Eusebi e de sanct 

Timotheu20 prevere, féu donació. E dedicà lo gran palau de son germà, qui era stat de 

lur pare, e los banys, qui ja no eren en ús, contiguus en lo dit palau, que·l dit sanct21 65 

Prudent havia donat part del seu palau, al servir del gloriós sanct Pere, lo qual hi dehia 

missa dins la capella que fabricada havia. Enaprés, la gloriosa Praxedis la amplià e 

cresqué e deputà a honor de Déu e de la sua germana sancta Potenciana, e la dita 

sglésia és huy appellada Sancta Potenciana, en títol de cardenal. Les possessions fora la 

ciutat, a quatre milles de via Salària, prop de Sancta Agnés, féu vendre e convertí-u a 70 

donar a pobres e edificar altra sglésia. Lo lach o stany, no22 molt luny, donà a un seu 

parent, que y hagués empriu e senyoria, emperò que no vedàs a negú de pascar23 en lo 

dit lach los pexos ne fes pagar res, e axí u servà aquell. Aprés, són venguts altres 

                                                 
a Es refereix al cementiri de Priscil·la, que són les catacumbes més antigues de Roma. 
b Pius I, papa del 140 al 155. 
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senyors qui no u servaven, ans venien per cert preu la pasquera vedant als altres que 

no y pascassen e, lavors, no y trobaven pexos. 75 

En la dita ciutat, havia dos emperadors: March Antoní, qui era dit Anthoní 

Piadósa perquè en les batalles los que prenia eren salves e fahia curar diligentment de 

lurs naffres e vestir-los; l’altre emperador era son germà Lúcio Aurèlio.b En lo temps 

dels quals fonch la terça persecució dels chrestians, amenats forçadament als temples 

per fer adorar a les ýdoles e, no volent adorar, los turmentaven e martyrizaven. 80 

[CCCXXXVd] La gloriosa Praxedis, desijosa de rebre martyri per Jesuchrist, tota fervent e 

encesa en lo scampament de la preciosa sanch de Jesús e roborada de l’Spirit Sanct, 

mantenia tots los chrestians e anava quant los amenaven presos per fer-los sacrificar 

davant les ýdoels. En presència dels emperadors e dels officials, els prehicava que 

adorassen lo ver Déu del cel en tres persones e obrassen segons los Evangelis, faent-los 85 

gran sermó e, açò ben sovint, animant-los aconseguir victòria dels turments e corona 

de martyri, de què l’emperador e sos ministres staven admirats de tanta saviesa e 

esforç. E, perquè la dita verge era de tan noble linatge, no li dehien res ne contrastaven, 

emperò no cessaven de turmentar e matar cruelment los chrestians. E la dita verge ab 

matrones e dones ansianes e devotes acompanyada aportaven sengles gerretes o 90 

vexells que la dita verge omplia de la sanch dels màrtyrs. Tenint en les mans una 

sponja, ab la qual collia de terra o del paÿment la sanch dels màrtyrs, e prement la dita 

sponja dins una bassina, aquella plena de sanch buydava dins los dits vexells e les dites 

matrones aportaven la dita sanch al dit sepulcre. E los cossos dels màrtyrs, ab carros e 

altres companyies, la dita verge fahia aportar a la sua casa o palau, en lo dit sepulcre on 95 

la dita verge ajudà a soterrar gran multitut de màrtyrs, lo qual sepulcre appar huy en 

Roma entrant en la sglésia de Sancta Praxedis, en lo paÿment, en la boca del qual tenen 

un rexat de ferre entorn tant quant seria una mola de molí. E dien los monges que y 

stan que, en l’any MCCCCX,c lo papa, ab los cardenals, anà a Sancta Praxedis, al dit 

monestir, e féu traure tota la ossa [CCCXXXVIa] dels dits màrtyrs del pou o dit sepulcre e 100 

féu celebrar a un cardenal solenne missa de tots màrtyrs. E, aprés, féu tornar la dita 

ossa en lo dit sepulcre e comptaren de CCC en CCCC caps.  

E, tornant en los actes gloriosos de la dita verge, a donar almoynes e a menjar als 

pobres e, als qui eren chrestians, confortant-los en los treballs per Jesuchrist e, als qui 

no eren chrestians, prehicant-los la ley chrestiana evangelical de exir de tenebres e 105 

entrar en la lum clara e resplandor, convertíe’ls e fahie’ls batejar e vestie’ls e 

doctrinave’ls en lo servici de nostre Senyor Déu Jesuchrist, mantenint la fe chrestiana e 

morir per aquella exalçar.  

Tanta era la fervor e devoció de aquesta verge que no duptava davant lo 

emperador e altres jutges disputar la ley de Jhesuchrist offerint-se e treballar ab totes 110 

                                                 
a Antoní Pius, emperador romà del 138 al 161. 
b Luci Ver fou adoptat per Antoní Pius i coregnà amb Marc Aureli del 161 al 169. 
c Data post quem d’aquesta vida. 
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ses forçes de scampar la sua pròpria sanch e pendre turment e martyri en la sua 

delicada persona, axí com Jesuchrist havia fet per reembre tot lo humanal linatge. Los 

demés chrestians, vius e morts, eren acollits e socorreguts en la sua casa, de què·s seguí 

un dia que los officials de l’emperador, ab fran furor, amenaven XXII chrestians al 

temple perquè sacrificassen,24 entre·ls quals era sant Sinimetri prevere e tres altres 115 

preveres, los quals, no volent sacrificar ne adorar, fugiren del temple e, perseguint-los, 

rercolliren-se en lo dit palau de sancta Praxedis. E, decontinent, fonch denunciat a 

l’emperador, qui y tramés prestament e tots, en lo dit loch, foren degollats cruelment a 

VII de les kalendes de juny, per la qual crueltat la dita verge hac gran mudament e 

tristor. E, veent que a Déu no era plasent que rebés martyri, lo que ella més desijava, 120 

mes-se en oració supplicant a nostre Senyor [CCCXXXVIb] Déu li plagués metre en la 

voluntat de l’emperador e de sos officials la martyrizassen o que li plagués col·locar-la 

alt en son regne. E, de fet haver rebuda resposta divinal, denuncià al dit papa sanct 

Piadós com era certa que en lo XXX dia seria col·locada en la glòria celestial ab los 

sancts màrtyrs, supplicant la sua sanctedat li plagués donar-li tots los sagraments e, en 125 

les sues mans, traspassàs la sua ànima en glòria e romangués senyor e ordenador de 

totes les sues facultats e heretats. E, axí, fonch fet que, en lo XXX dia, que la dita verge 

hac complits XXXIII anys, rebuts tots los sagraments, en presència del dit papa e de 

sanct25 Pastor, qui la ajudà a soterrar, e de altres sanctes persones, fonch vista gran 

professó devallar del cel de àngels e màrtyrs e vèrgens ab molt gran resplandor, qui 130 

se’n pujaren la sua sancta ànima maravellosament. 

Aprés26 de açò, lo dit papa, qui a sanct27 Pastor e a sanct Eusebi havia fet scriure 

tota la vida e actes virtuosos axí de la gloriosa Praxedis com del seu pare, mare, 

germans e germanes, e fet tot lo procés, canonizà lo seu pare sanct Prudent e la mare 

sancta Sabinel·la e lo germà major sanct Novat e l’altre germà sanct Timotheu e la 135 

germana sancta Potenciana. E a la dita verge sancta Praxedis donà privilegi e nom de 

màrtyr per dues raons: la primera, perquè en tota la sua vida havia desijat e treballat, 

mullant-se en la sanch dels màrtyrs, per a pendre martyri ab ells; la segona, per la 

demanda que féu a nostre Senyor Déu, que li tramés a dir per lo sanct àngel que prou li 

bastava la voluntat e treballs que en lo món havia haguts en ministrar la sanch e cossos 140 

dels màrtyrs, mas que lo premi e corona de martyri hau[CCCXXXVIc]ria en los cels. E, 

axí, la dita sancta28 Praxedis visqué tant quant Jesús stech en aquest món ‒ço és, XXXIII 

anys‒ e ajudà a soterrar son pare e sa mare, germà e germana e més de mil cossos de 

màrtyrs. E fonch29 canonitzada ensemps ab son pare, mare, dos germans e ab dues 

germanes. 145 

Passada la persecució dels chrestians feta per March Anthoni, àlias Piadós, 

emperador, lo dit papa sanct Piadós,30 dels béns romasos de sancta Praxedis, féu sglésia 

sobre lo dit sepulcre e, del restant del dit palau, féu monestir contiguu ab la dita sglésia 

sots regla de sanct31 Benet. E col·locà dins l’altar major lo cors de sancta32 Praxedis e los 

cossos de son pare e mare e germans col·locà noblament a Sancta33 Maria la Major e la 150 
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germana a l’altra sglésia de Sancta Potenciana, on sanct34 Pere dix missa. A la dita 

sglésia de Sancta35 Praxedis, tots dies recorrien infinits malalts e contrets e nostre 

Senyor Déu, per mèrits de la gloriosa Praxedis, obrava que, miraculosament, sans e 

alegres se’n tornaven e quitis de tots mals. E la fama cresqué per lo món e la dita 

sglésia fonch36 feta títol de cardenal e, per açò, pinten la dita sancta tenint una torra o 155 

palau ab tres capells de cardenals: lo primer per lo seu títol e lo segon per lo títol de 

sancta Potenciana, germana sua, e lo terç capell per lo títol de Sabina, tia sua. Emperò, 

lo dit papa féu pintar a sancta Praxedis tenint en la mà dreta una sponja e, ab l’altra, 

una bassina ab què collia la sanch dels màrtyrs. 

Passat gran temps, ço és, en l’any VIII C XX, en la dita ciutat de Roma, fonch37 160 

scisma, per què y havia dos papes, la un era ben elet e verdader e l’altre, per audàcia e 

favors, s’era levat papa, entant que la ciutat stava divisa en dues parts. Lo rey de 

França [CCCXXXVId] e l’emperador, lavors appellat Carlesmaynes, sabuda la divisió de 

Roma, que·l diable havia procurada, partí de França ab gran gent d’armes. E, quant 

fonch en Roma, tractà de manera que, ab lo adjutori divinal, féu que lo qui s’era levat 165 

papa renuncià e lo verdader papa segué en la sua cadira e senyorejà pacíficament e tota 

la chrestiandat lo obeí. Per la qual cosa lo papa e cardenals e dels principals de la ciutat 

feren gràcies a nostre Senyor Déu e al dit emperador de la pau e repòs que·ls havia dat 

e pus tant treball a despeses sues havia sostengut. E la Sglésia no havia acostumat usar 

de ingratitut: que li plagués demanar alguna sancta38 relíquia ab la qual pogués enjoyar 170 

algunes de les sues ciutats, car, de bona voluntat, li seria donada, exceptat los cossos de 

sanct Pere e de sant39 Pau. Lo dit emperador, rey de França, Carlesmaynes, respòs que 

les gràcies fossen fetes a nostre Senyor Déu tan solament, mas, pus a la sua sanctedat 

plahia, lo supplicava li atorgàs donar lo cos de sancta Praxedis, de la qual havia oïts 

recitar infinits miracles. E tots alegrament lo y atorgaren e donaren, lo qual cors sanct,40 175 

ab gran honor e reverència, per lo dit rey de França fonch aportat en la ciutat noble de 

París, on, per lo dit rey, a honor de la verge sancta Praxedis, fonch feta noble sglésia e 

monestir on lo dit cors sanct fonch41 col·locat en l’any DCCCXXVII. 

Seguí’s en l’any MCCCXLI que un rey de França appellat semblantment Carlesa qui 

havia guerra XXVII anys ab42 lo rey de Scòcia, los quals, a dia assignat, havien entrar en 180 

camp de batalla, la qual cosa, sabuda per lo rey de Mallorques, l’alt en Jaume,b 

apparellà’s e partí de Mallorques ben acompanyat de [CCCXXXVIIa] cavallers, gentils 

hòmens e ciutadans ben fornits de arnesos. E, quant fonch43 en la ciutat de París molt 

bé acollit e, per lo dit rey de França, rebut, lo rey de Mallorques dix tals paraules al rey 

de França: «Senyor rey e bell cosí, cosa certa e notòria és per lo món que vós haveu 185 

assignat camp de batalla a dia cert al rey de Scòcia e, en lo dit camp, personalment 

haveu entrar. E, com vós senyor siau lo major rey de chrestians e lo rey de Scòcia dels 

petits reys de chrestians, no és cosa condecent que vós, senyor, hi entreu. Mas yo, qui 

                                                 
a Carles IV, rei de França del 1322 al 1328. 
b Jaume III, rei de Mallorca del 1315 al 1349. 
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só de la vostra sanch e petit rey, deman-vos de gràcia lexeu a mi entrar en lo dit camp 

en persona vostra». De la qual demanda lo rey de França fonch44 content e atorgà la sua 190 

petició virtuosa veent la gran voluntat e bella persona acompanyada de virtuts e de 

bella gent d’armes. E manà que, si gent li mancava al nombre assignat, que li fos donat 

compliment de gent e de arnesos e de tot lo que mester hauria. De què lo rey de 

Mallorques, com a bell e valent cavaller, ab les sues gents ben a punt, entrà en lo dit 

camp e, ordenades ses squadres, donà la batalla, qui fonch45 molt fort, contra lo rey de 195 

Scòcia, al qual encontrà ab la lança e l’enderrocà del cavall e, soptosament, lo féu 

pendre e guardar. E, tan prest, ab la spasa córrech contra los altres ab tota la sua gent 

fortment, entant que los contraris no u pogueren comportar e meteren-se a fugir, dels 

quals mataren e prengueren molts. E, axí, lo dit rey de Mallorques, per lo adjutori 

divinal e giny e força sua, levà lo camp e, ab gran victòria e triumpho, se’n vench ab lo 200 

rey de Scòcia e los altres presos dins la ciutat de París e aquells mes en poder del rey de 

França, del qual fonch46 ben alegrament re[CCCXXXVIIb]but ab gran honor e molt 

festejat. E féu-li de grans convits, axí com merexia, e li donà grans dons e riques joyes e 

dix-li axí: «Bell cosí, tanta és stada la vostra noblesa e valentia, de la qual nós47 tenim 

tant degrat, que no sabem en quina manera ho satisfaçam. Per què, si a vós serà plasent 205 

demanar quesevulla48 cosa de mon regne, exceptat aquesta ciutat de París e Tholosa, lo 

que elgireu demanau e serà-us49 atorgat e donat de bona voluntat, faent-vos, tostemps, 

gràcies». Respòs lo rey de Mallorques: «Molt il·lustre senyor rey, les gràcies sien fetes a 

nostre Senyor Déu, a qui ha plagut donar la victòria a mi e no al rey de Scòcia, qui, ab 

tants com yo, era entrat en la batalla, pux, axí li ha plagut, a ell sien fetes les gràcies. Yo 210 

no vull de vostra altesa ciutats ne castells, mas, per quant en los vostres regnes ha 

molts cossos sancts e en mon regne de Mallorques no n’i ha negú, hauré a singular 

gràcia a vostra altesa li plàcia donar a mi lo sanct cors de sancta Praxedis, lo qual lo 

il·lustre e de gran recordació rey Carlesmaynes aportà de Roma en aquesta ciutat, e lo 

meu regne serà per aquell enjoyat». Respòs lo rey de França: «Bell cosí, si nós 215 

haguéssem pensat que relíquies haguésseu a demanar, certament, perquè nós tenim en 

gran devoció sancta Praxedis, lo seu sanct cors haguérem exceptat e preservat de la 

proferta. Emperò, crech que a Déu és plasent que vaja a Mallorques, no volem tornar 

atràs, sinó que, de bona voluntat, vos sia donat, si bé al poble de aquesta ciutat no 

plaurà per los miracles que sovint trobaven en la dita sancta».50 Lo rey don Jaume, fetes 220 

gràcies al dit rey e passats alguns dies, li fonch51 liurat lo dit cors sanct e pres comiat. E 

volch [CCCXXXVIIc] passar per la regina de França, que stava en un castell, la qual li féu 

gran festa.  

E, partint, passà per Aragó e vench en la ciutat de València, on foren 

apparellades VII naus52 e XV galeres, ab les quals passà a Mallorques, exint a Portopí. 225 

Quant los de la ciutat de Mallorques saberen que lur senyor era a Portopí arribat ab 

gran victòria e triumpho e aportava lo cors de sancta Praxedis, foren molt alegres, faent 

gràcies a nostre Senyor Déu. E, ab gran professó, lo senyor bisbe ab lo bal·le, ab tot son 



 1075 

clero e frares e tots los religiosos e moltes altres gents e infants, a peu descalç, isqueren 

de la ciutat a rebre lo dit cors sanct53 e lur rey e senyor natural fins a la sglésia dels 230 

Órphens, on la reberen ab gran alegria. Aquí fonch qüestió o demanda que los 

manestrals feren al rey qual de tots los officis iria prop e davant lo cors sanct. Lo rey 

respòs que li plahia que l’offici dels parayres ne fos honrat e, axí, fonch54 fet, que ja los 

dits parayres s’eren arresats e vestits tots de drap vermell e, honradament, anaven 

davant e entorn del pavalló on portaven lo cors sanct ab ciris encesos. E, tots los altres 235 

aprés ordenats, devotament entraren en la ciutat per lo portal de Portopí e entraren 

dins la sglésia parroquial de Sancta Creu e posaren lo sanct55 cors sobre l’altar major, 

on feren gràcies a Déu ab una antíphona, vers e oració cantada per lo dit bisbe. E, 

aprés, ab hymnes e letanies, aportaren-lo al castell, dins la sglésia, posant aquell sobre 

l’altar de Sancta56 Anna, faent gràcies a Déu tan sigular joyell qui havia decorada la dita 240 

ciutat e regne de Mallorques. 

Supliquem a nostre Senyor Déu que, per los mèrits de la gloriosa sancta Praxedis, 

nos dó pau, sanitat e gràcia, que [CCCXXXVIId] molts57 anys pugam obrar segons la sua 

sancta voluntat. Amén. 

 245 
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[CXC] LA VIDA DE SANCT BERNARDÍa 

n la insigne ciutat de Sena, del noble linatge dels Albizechs,b nasqué un hom 

nomenat Tollus, fill del noble cavaller Bandus, home prudent, humà e simple, lo 

qual Tollus, jovenet,1 a la ciutat de Massana,c en la senyoria de Sena constituïda, se 

transferí. E, com los ciutadans a ell gran amicícia mostrassen, com a sos predecessors, 5 

car un oncle seu per nom Tollus per tres vegades del poble de Massana la senyoria 

tengut havia, allí amat per tots los ciutadans, se aposentà e fahia cavar argent en les 

menes de Massana, axí com molts altres nobles mercaders. 

En aquest temps, un generós cavaller de la ciutat nomenat Bidus, molt vell, 

conexent la condició e loables costumes del dit Tollus, prenent aquell en genre, una 10 

filla sua, Nera, per muller li donà. E, al dit Tollus, axí com a fill amava com altres fills 

no tengués, exceptada una filla germana de Nera, [CCCXXXVIIIa] la qual alguns dies 

abans casada havia. Mas, aprés poch temps, Bidus, sogre de Tollus, morint, en Massana 

Nera e Tollus restaren. Eren de noble condició, tements Déu, de la gloriosa Verge 

Maria devots, en lo sanct2 matrimoni servint a son creador desijaven fill qui fos a 15 

servici de Déu eternal. E, disponent lo Senyor, de tots los béns donador, les voluntats 

dels seus devots foren complides, car engenraren un fill, lo qual nasqué a VIII de 

setembre, dia sanct de la gloriosa Mare de Déu, en l’any de la nativitat de Jesuchrist 

MCCCLXXX, en lo qual any morí sancta3 Katherina de Sena, al qual fill posaren nom 

Bernardí. 20 

Aprés, en l’any MCCCLXXXIII, morint la mare, Nera, en edat de XXII anys, restà 

Bernardí de edat de tres anys. Mas Tollus, pare molt piadós, e Diana, cosina germana 

sua, de la Mare de Déu devots, instruint lo amat fill Bernardí de bones costumes, 

segons la poca e tendra edat que tenia, morint, reté la ànima al seu creador en l’any 

MCCCLXXXVI, restant lo amat fill Bernardí de edat de VI anys. Mas Diana, venerable 25 

matrona, germana de Nera, de l’infant e dels béns prengué cura governant aquell com 

a fill e nodrint-lo V anys. E, com fos devota de la gloriosa verge Maria, instruí l’infant 

en sanctes e virtuoses costumes, aquell induint a devoció de la Mare de Déu quant li 

era possible. E, jatsia l’infant algunes coses puerils fes, emperò tots los altres en moltes 

coses excel·lia, car, axí, en letres e instructions de gramàtica aprofitava, que tots los de 30 

la seua edat sobrepujava, e de noble engeni4 se demostrava. E, axí, en lo enteniment 

com en les coses mecàniques, era maravellós, que tots los de la ciutat de Massana 

stimaven que en aquest seria [CCCXXXVIIIb] un perfet home e de gran engeni.5 

                                                 
a Voragine no inclou una vida dedicada a sant Bernardí de Siena en la LA, ja que es tracta d’un sant 
posterior a la redacció de l’obra. Data de celebració: 20 de maig. Sant Bernardí (1380-1444) estigué dedicat 
a la cura dels malalts, especialment els de la pesta que assolà Siena l’any 1400, i arribà a ser vicari general 
dels franciscans. Es representa amb l’hàbit de la seua orde i amb un disc solar on està inscrit el monograma 
de Jesús (IHS). 
b Albizzeschi era el cognom de la família de sant Bernardí. 
c Massa Marittima, població de la Toscana, Itàlia. 

E 
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Acostumà’s lo jove, axí, en fer almoynes, que en res no·s mostrava més delitar que dar 

almoynes als pobres de Déu. Car, com un dia acàs hagués poch pa en casa, demanant 35 

almoyna un pobre, Diana la denegàs, dehia lo devot infant: «Prech-vos, senyora, 

donem almoyna al pobre e yo no dinaré o soparé, car lo pa més desija lo pobre que yo». 

Alegrave’s molt Diana mirant la bondat de l’infant e bona condició, induint-lo a 

dejunis quant la tendra edat e fragilitat comportava. E prou en edat tendra començà a 

dejunar lo dissapte a honor de la Mare de Déu e aquell, mentre fonch6 laich, continuà. 40 

Aprés, com fos en edat de XIII anys, en gramàtica ben instruït, de sos parents, 

Christòfol e Àngel nomenats, fonch cridat vengués en la ciutat de Sena, pàtria sua. E 

fonch posat en custòdia de Christòfol e de la venerable matrona muller sua, per nom 

Pia, axí piadosa de fets com de nom. La qual Pia, com no tengués fill nengú, l’infant 

Bernardí més que fill amava e de bones costumes instruí, oint les tres sciències 45 

‒gramàtica, lògica, rethòrica‒ sots la doctrina de mestre Honoffri. Més docte que los 

altres de la sua edat, isqué a tots affable, graciós, honest, devot e fahia altars en casa en 

la edat poca e ornave’ls. E, com a vegades lo se’n portàs Pia a oir sermons, tornat, 

cridava los fadrins e a ells prehicava tot lo que havia oït e, en tal manera, fahia coses 

que molts, divinant, dehien que aquest havia ésser un gran prehicador. 50 

Aprés, vengut en Sena, ell se ajustà per studiar a l’spil de honestat mestre Johan 

Spoletanus, instruïdor maravellós de rhetòrica e moral philosophia, lo qual, essent 

antich, encara viu per fa[CCCXXXVIIIc]ma entre los hòmens. Era cupdiciós lo honest jove 

de la honestat e doctrina sua e, no apartant-se del seu costat, per molts anys lo seguí, ab 

lo qual axí maravellosament aprofità, que moltes vegades dehia son mestre negú no 55 

ésser exit de les scoles més docte que Bernardí ni més honest, del qual paraula 

inhonesta may no oí ni jamés conegué, sinó tota honestat en Bernardí, e en paraules, en 

esguarts e en senyals. Fahien-li testimoni los de la sua edat tanta honestat ésser en 

Bernardí que, com oïa alguna paraula inhonesta, de vergonya tornava roig com si per 

injúria li donassen un buffet. D’aquí avant, si se esdevengués, com se acostuma, parlar 60 

paraules inhonestes entre jóvens, si acàs sobrevengués Bernardí, aquell vist tots dehien: 

«Callem, callem, que Bernardí ve». E de aquí era stimat per tots exemple de honestat e 

bondat. 

Esdevench-se que, en aquell temps de la juvenil edat, com fos molt graciós e 

naturalment delicat, un ciutadà dels principals de la ciutat, en la plaça, prop la font, li 65 

dix paraules prou desonestes, mas, concebuda malignitat, contra lo ciutadà lo honest 

jovenet, oïdes les paraules, tan gran punyada donà al ciutadà dejús la barba, creent-li 

donar en la cara, que de tota la plaça oïren lo gran colp. E, axí, lo ciutadà, dels altres 

scarnit, se’n partí prest. Mas, aprés pochs anys passats, prehicant sanct Bernardí a tot lo 

poble, vee dit ciutadà sa prehicació, oint axí, penident e abundant en làgremes, que 70 

paria ab durs açots lo ferissen. 
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Altra vegada, se esdevench que un ciutadà viciós e desonest, no sols una vegada, 

mas moltes, ab paraules desonestes e senyals, mostrava lo seu desonest e brut desig 

envers sanct7 Bernardí, mas ell, com spill de honestat, pregà altres jó[CCCXXXVIIId]vens 

de sa edat, companyons seus honests, li ajudassen a desliurar-lo de aquesta congoxa. E, 75 

entre ells, pres consell e ordenà que cascú complís lo si e mànegues de pedres e que 

cercassen lo inich ciutadà, lo qual trobat prop la porta dels magnífichs priors de la 

ciutat, dix sanct8 Bernardí: «No és mester fer remor prop lo palau, mas tregam-lo fora e 

apedreguem-lo». E, tantost, lo inich ciutadà, mirant sanct9 Bernardí, cech per la 

voluntat, mostrà-li molts florins ab senyals quasi volent dir: «Teus són tots aquests 80 

florins si fas lo que yo tant desig». Lavors, lo savi jovenet significà-li isqués de la plaça 

e, aquell exint per la porta Salària, encontinent cridà Bernardí: «O, scelerat, bestial, 

digne de ésser cremat, a ell muyre!». E començà’l apedregar ensemps ab los altres, qui 

isqueren responent, mas lo inich ciutadà fugí, seguint-lo aquests fins a la pusterula. E, 

scapat aquest de la pressa, cessà la molèstia de Bernardí. 85 

Aquests dos senyals de honestat féu lo jovenet e tanta opinió de honestat e virtut 

entre les gents engenrà e aumentà que, no sols d’aquí avant paraules desonestes algú 

no li gosà dir, mas encara per tots era honrat entant que los de sa casa, davant la sua 

conversació, desonra alguna dir no gosaven, encara que, tostemps, alegre, affable, 

graciós a tots voluntàriament servia. 90 

Elegia tostemps anar ab los millors, ara fos en scoles, ara on se volgués, e ab los 

hòmens tots spirituals. Aprés, lexades les arts ‒gramàtica, rhetòrica, philosophia‒, en 

les quals los altres excel·lia, lo studi de les sagrades cànones abraçant, en aquells tres 

anys, ab gran diligència, studià per lo semblant en la sacra theologia, en la qual sciència 

divina tant se delitava que les altres facultats poch stimava ne en al[CCCXXXIXa]tra 95 

sciència sabor trobava, sinó en les sagrades letres. 

Mas, com fos de XVII anys, Thobia, cosina sua, sovent visitava (aquesta Thobia 

matrona era filla de Diana, germana de Nera, mare de sanct Bernardí, encara que bé 

XXX anys o més havia més que sanct Bernardí). Era aquesta Thobia de la terçera regla 

de Sanct10 Francesc.d Aquesta dona, que era stada muller de un noble, Guido Bethola 100 

per nom, axí en bones costumes e devocions acostumada era, que tots la loaven e 

honraven. Aquesta, contínuament, en vigílies, dejunis e oracions occupada stava, 

dormia vestida e, en altres austeritats, lo cors affligia. Aquesta pres lo càrrech de les 

dones malaltes strangeres en lo spital de la Scala en l’any del jubileu de la gran 

pestilència.e Aquesta és a la qual sanct Bernardí, com fos de XXXI any, en Sena, de 105 

epidèmia malalt, per los metges lexat e en lo article de la mort constituït, manifestà lo 

secret de la sua puritat e incorrupció dient-li que, per la gràcia de Déu, axí era del vici 

de la carn apartat com lo dia que nasqué del ventre de sa mare. Aquesta sola era ab qui 

                                                 
d La primera era la masculina (franciscans), la segona era la femenina (clarisses) i la tercera era la dels laics. 
e Es refereix al 1400, any jubilar. L’hospital de Santa Maria della Scala de Siena està documentat ja el 1090, 
encarregat d’assistir els malalts i de tenir cura dels pelegrins. 



 1080 

sanct Bernardí comunicant parlava com del col·loqui de les altres se abstingués. 

Aquesta era la ànima de la qual véu sanct Bernardí pujar al cel prehicant en la ciutat de 110 

Mediolano11f com, prehicant en la trona, se aturà e lexà la prehicació no complida lo 

primer dia de la Quaresma. E, d’aquí avant, estretament demanat per què s’era aturat 

e, ultra son costum, la prehicació no complida lexat havia, al principi no u volia dir, 

mas, aprés, més constret, dix que, en aquella hora, havia spirat Thobia, sa cosina, la 

qual, tostemps, en loch de mare havia amada e que havia vista volar la sua ànima al 115 

cel. E, com secretament [CCCXXXIXb] trametessen en Sena per saber la veritat, trobaren 

que en aquell dia e hora era spirada Thobia que sanct Bernardí havia dit. 

Mas tornem a la sua devoció. Dich que sanct12 Bernardí molt Thobia, sa cosina, 

conversava e visitava, car molt se amaven la un a l’altre. Esdevench-se que, a vegades, 

partint-se de Thobia, dehia: «Vull anar veure la mia amada». E altre dia tornava dir: 120 

«Vaig veure la mia enemorada13 molt fermosa». Pensà’s Thobia se burlava e demanà-li: 

«Qui és la tua amada e on stà?». Respòs sant Bernardí: «La mia amada és molt bella, de 

la qual stich molt enemorat,14 e stà fora la porta Camollia. Cascun dia treball veure-la e 

no·m par nit ne dia pogués dormir sens veure aquella». Oint açò, Thobia començà a 

sospirar, però, veent Bernardí cascun dia dejunar, oir missa, fer oracions, dormir vestit 125 

e altres senyals de virtut, no li paria que hagués a pendre sospita. Mas, també, 

considerant la molta disposició del jove, la subtilitat del dimoni, la fragilitat de la carn, 

la imperfectió dels hòmens e més per quant fora la porta Camollia havia un monestir 

de monges, duptà Thobia que no stigués aquí abcegat e naffrat. E, entre si, se dolia 

molt tement no perdés lo fruyt de sos treballs, car, ab gran zel, tostemps lo havia 130 

instruït, e, axí, desliberà personalment veure a on anava. E, lo dia següent, Thobia se’n 

va fora la porta Camollia, en loch que pogués veure e no fos vista, e, stant allí, vench 

sanct15 Bernardí sols. E, com fora a la dita porta hagués una ymage molt bella de la 

gloriosa16 verge Maria ‒e encara hi és‒, tantost, davant ella, genolls nuus ficats en terra, 

la adorà faent ses oracions e demandes; e, feta sa devoció, tantost se’n tornà a casa. E 135 

Thobia, [CCCXXXIXc] veent açò, stigué maravellada, mas, encara17 no prou reposada, 

tornant altra vegada, vee la mateixa devoció. Mas, perquè·n fos més certa, tramés-hi 

per a veure-ho una special companyona que tenia e aquella, per lo semblant, vee lo que 

Thobia ja vist havia. E, de si tota sospita apartada, Thobia, alegrant-se, dix: «O, fill! 

Ahir me digueres que staves enemorat:18 prech-te me digues la veritat e no·m fasses 140 

més star en sospita». Respòs sanct19 Bernardí: «Puys, axí m’o manau, yo us diré la 

veritat, car enemorat stich de la intemerada Mare de Déu, la qual, tostemps, he amada 

e posada20 ma sperança. Aquella molt am e aquella cerch, aquella21 veure desig, mas, 

com en aquest món veure no la puga, cascun dia vaig a visitar la sua ymage en 

Camollia com aquella me paregués més bella de quantes són en la ciutat. E cascun dia 145 

la visit genolls ficats, comanant-me a ella, sperant-ne22 aconseguir la gràcia e 

misricòrdia que desig. E aquesta és la mia amada, la Mare de Déu». E Thobia, oint açò, 

                                                 
f Milà, població de la Llombardia, Itàlia. 
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ab plors abraçant-lo, dix-li: «O, mon fill! En mon enteniment no·s podia reposar alguna 

mala sospita de tu, però temia, considerant la stúcia del dimoni,23 de la qual és mester 

ab diligència apartar-se. E, axí, mon fill, singular enemorada24 has trobada, refugi de la 150 

tua salut, sperança als peccadors. Aquella cerca, aquella segueix e en ella posa ta 

confiança, car no pots haver port de salut pus segur que la mare de pietat e de 

misericòrdia ni algú,25 confiant en ella, se’n pot anar buyt». Aquesta devoció continuà 

Bernardí26 per molts anys, no sols mentre fonch27 laich, mas encara des que fonch 

religiós,28 segons29 los companyons li30 fahien testimoni.  155 

Verdaderament, per moltes conjectures, [CCCXXXIXd] axí de parlars seus com de 

signes evidents, se pot recol·legir sanct Bernardí tot lo temps de la sua vida ésser stat 

de la Mare de Déu devotíssim, car yo oí, prehicant en Sena de la Mare de Déu, en l’any 

MCCCCXXVII, dia de la sua Nativitat, aquestes paraules: «Yo, frare Bernardí, tostemps só 

stat devot de la Verge: en aquell dia yo fuy nat, en aquell dia fuy batejat, vestit en la 160 

religió e fiu professió, en tal dia diguí la primera missa e en tal dia desig morir». E, 

verdaderament, vos dich que jamés oí prehicar algú pus devotament de la Verge 

gloriosa Maria, pus ardent ni més voluntàriament. 

Lo benaventurat sanct Bernardí, mentre que visqué en lo segle, desijant a Déu 

servir e aumentar la devoció, treballà entrar en la confraria dels qui fan penitència en lo 165 

spital de la benaventurada Verge Maria de la Scala situada, per què allí, en aquell 

oratori e consorci, segons les devotes costumes, acabàs la sua devoció. E, com aquí no 

sien acullits sinó hòmens approvats e de bona opinió, per quant aquell loch per gran 

temps és stat spill de devotes seculars, Bernardí, axí com a bon hom e virtuós, per tots 

los confrares approvat, ab alegria fonch admés. E exercitava allí nit e dia oracions, 170 

disciplines e altres austeritats més dels altres. Aquest és aquell loch antiquíssim d’on 

totes les devocions, quasi de la Ytàlia dels laichs qui fan penitència, han pres 

originació.31 De ací molts sancts benaventurats són exits: primer, aquell ferventíssim 

Johan Columbí, ab son amat companyó Francesch Vicent, ha pres originació;32 los 

fundadors de l’orde de Montolivetg de ací són exits; lo benaventurat Petronus de 175 

Petroniis, qui aprés fonch cartoxà; Andreu de Galeranis, spil de sanctedat, e altres 

molts contemplatius e divinals hòmens e in[CCCXLa]numerables quasi religiosos de ací 

són exits. No és, donchs, meravella si Bernardí, de la Mare de Déu devotíssim, en la sua 

casa volgué ésser congregat, de la qual tantes steles e hòmens divinals havia vists exir, 

la qual casa, més que tots los altres confrares, il·lustrà. 180 

Mas, com conegués que aquell loch no li bastàs a la sua fervent devoció, he oït dir 

a persones dignes de fe que, per molts temps, ultra los continuus dejunis, ab açots e 

cordes al seu cors penitència donava e moltes vegades, ab ortigues, portant cilici, se 

batia. E, encara que açò amagadament fes, que sols Déu, a qui servia, ho sabés e no 

altri, però volgué Déu que la bondat de aquest jove se mostràs e, aprés, molts açò 185 

                                                 
g Congregació monàstica basada en la regla benedictina que prengué origen al monestir de Monte Oliveto, 
situat al sud-est de Siena. 
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veeren33 no sabent-ne res Bernardí.34 Dormí per molts anys més sobre una dura caxa 

que sobre lo lit. Lo seu menjar e beure, encara que fos temprat, era comú, no en excés, 

de viandes molt delicades ni massa grosses. Mas la sua vida era comuna, alegre, 

affable, humil ab tots, enemich de tristícia, peresa e grosseria, en les actions molt 

diligent, de tota ira molt apartat, amich de veritat, ple de caritat, als miserables 190 

misericordiós, molt prudent, entant que tristícia no havia loch a on Bernardí era. De 

honestat ‒en paraules, senyals e obres‒, era comendat més que tots los altres jóvens de 

Sena, axí a judici de tots era honest, que no mostrava fos jove de carn, mas de pedra. Lo 

seu hàbit fonch tot aquest temps scolàstich e honest. E, per molts anys, fonch nomenat 

mossén Bernardí per quant studià cànones, creent tots que prest en canonge seria 195 

col·locat. 

Venint aquella gran, universal e terrible pestilència en l’any MCCCC, temps del 

jubileu, <e> molts peregrins qui eren anats a Roma, tornant[CCCXLb]-se’n, arribaren al 

famosíssim spital de Sena, casa de la benaventurada Verge Maria de la Scala, e tants 

malalts s’i aplegaren que, per tres mesos e mig, morien cascun dia XII, XIII, XIIII, XVIII, 200 

XX... E, dels familiars de casa, moriren XXII frares del dit spital, XVIII dones de les que 

servien a les dones malaltes, IX capellans, V scolans, VII speciers o aphotecaris qui 

administraven les medicines als malalts, XXXVI infants en lo spital nudrits, LX servents 

al servici dels malalts deputats, entant que lo nombre dels qui moriren, familiars de la 

casa, muntava en suma CLVII e lo nombre dels pelegrins qui moriren era quasi infinit e 205 

sens compte. E, per la gran multitut dels malalts e la gran corrupció que y era, aquell 

loch era vist ésser horrible e terrible35 a tots los qui·l miraven e no·s trobava a negun 

preu qui volgués servir als malalts perquè frares e servents, tots, se morien. E, quant 

major necessitat se mostrava, més aquell loch per tots era desemparat. E lo rector de 

l’spital, home virtuós, ple de caritat e verge, per tots stimat, mossen Johan de Giandaro, 210 

ja molt vell e antich, no cessava, segons ses forçes, treballar. Mas, com vees lo terrible 

foch de la pestilència axí encés, crehia per diners no·s trobarien ministres qui servissen 

als malalts per quant tothom tem tant aquesta pestífera malaltia. E pregà a la gloriosa 

Verge Maria volgués proveir a la sua36 casa e als pobres de aquella, emperò Déu 

misericordiós, qui nunca lexa als qui·s comanen a ell e a la gloriosa Verge Maria, volent 215 

proveir als pobres malalts de la sua casa, excità l’esperit de sanct37 Bernardí, qui era ja 

de XX anys, perquè servís als malalts e pobres e a la casa. Sanct Bernardí, donchs, 

mirant la molta necessitat dels malalts, fonch excitat, no te[CCCXLc]ment la contagió de 

la pestilència, mas voluntàriament volia pendre la mort per servir a Jesuchrist. 

Comanaren-li los malalts, als quals per moltes sepmanes ab diligència serví, mas, com 220 

vees la multitut dels malalts e los pochs servidors que y eren, convocà XII jóvens 

exhortant-los vinguessen allí perquè governassen los pobres malalts de Jesuchrist, 

dient: «Qui als pobres de Jesuchrist ministra, a Jesuchrist ministra e, si algú en tal 

exercici mor, per Jesuchrist mor. E no és res que més lo chrestià degués desijar que 

morir per Jesuchrist, qui és mort per nosaltres». E dehie’ls: «Siam tots com a germans e 225 
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Déu nos ajudarà. Mirau, germans, lo foch stà encés, tot lo món se crema, la destral stà 

posada a la rael de l’arbre e la fals a les messes. Quina certitut podem haver de 

nosaltres com cascun dia vejam morir los altres e alguns amichs affectats veem morir? 

E, si en aquesta caritat moríem, a Déu, sens dupte, iríem; si scapam, tostemps nos 

alegrarem. Donem aquest servici als pobres recordant-nos que no y ha bé que no sia 230 

remunerat per Déu; donchs, o morint o vivint, servint a Déu, guanyam paradís». Oïdes 

aquestes paraules, los jóvens tots feren lo que sanct38 Bernardí dit los havia, dels quals 

encara alguns n’i ha de vius. Confessats, donchs, e combregats ab sanct39 Bernardí, 

mestre e cap d’ells, prengueren la cura dels malalts. E, tantost, lo mestre de l’spital li 

féu donar totes les claus de la casa e donà-li càrrech dels malalts e dels peregrins e de 235 

totes les almoynes que se havien a distribuir, entant40 que quasi tot ho disponia a sa 

voluntat. Havia compassió dels malalts e plorava ab ells e·s burlava, cantava e 

affalagave’ls e, ab ells, tal se mostrava qual era: expedient per la consolació dels 

malalts. E no li paria res anàs al plaer de sa volun[CCCXLd]tat, sinó que en tot vees e 

tengués les mans: als malalts, los sagraments administrar fahia, los quals eren molts; 240 

los morts, axí mateix qui eren molts, de vespre soterrar fahia; als hostes qui venien de 

vespre, fahie’ls apparellar la cena e son bon lit e, com no s’i trobava loch a dormir, per 

la gran multitut, en la enfermeria, fahia apparellar lits defora perquè tots haguessen 

bon recapte; fahia regar la casa ab vinagre e perfumar ab bones odors e temprar l’ayre 

corrupte perquè los servidors, ab millor diligència, servissen. Permeté Déu que, ab 245 

tants treballs, sanct41 Bernardí no se emmalaltí, mas, tostemps, de paraules e de obres, 

los malalts e ministres confortava sens fatiga. 

Aprés, passada la pestilència, en la qual per quatre mesos havia servit a Déu en 

l’espital, ell se’n tornà a casa. Mas, axí com sanct Bernardí havia visitat Jesuchrist en los 

malalts, axí Jesuchrist visità sanct Bernardí42 malalt, car, tantost partit de l’spital, 250 

caygué malalt de grans e scalafades febres en casa del noble Ildibrandini de Manetis, 

per ell molt amat. Jagué quatre mesos e passaren-ne molts ans que perfeta sanitat 

aconseguís, mas, ab gran paciència, la malaltia o visitació de Déu ell comportà ni 

mostrava enuig, sinó dels qui en servir-lo se treballaven, entre los quals servidors 

Thobia com a mare e Justina de Manetis, del seu costat, may se partien.  255 

Ne sanct43 Bernardí, quant fonch guarit, se apartà de les obres de pietat e 

misericòrdia. Car, com una noble dona e virtuosa, Bartholomea, germana de son pare, 

en edat de noranta anys constituïda, cega, del lit no·s pogués levar e, per la mort de un 

spiritual servidor, no tingués qui la servís, desliberà lo jove aquella personalment 

[CCCXLIa] servir. Ne havia fàstig de les brutedats, axí com si fos sa mare, e tot un any 260 

complit la serví fins que reté la ànima al seu creador. Era aquesta Bartholomea tenguda 

en tanta opinió qui44 tothom crehia que fos sancta,45 car, com fos de la regla de Sanct46 

Agustí, gran temps e tota la vida treballà en dejunis, oracions, vigílies e abstinències. E, 

quant en les prehicacions oïa lo nom de Jesús, no·s podia tenir que, ab veu baxa, no·l 

reclamàs ab gemechs. E, encara que fos molt sàvia, per la molta devoció, a vegades se 265 
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mostrava com a folla, quasi fora de si. E molts creen que les làgremes e oracions de 

aquesta devota portaren sanct Bernardí en la carrera de salvació e servici de Déu, axí 

com les de aquella sancta que convertiren sanct Agustí. Amonestave’l aquesta 

Bartholomea cascun dia entràs en religió e, special, en la regla de Sanct Agustí, en la 

qual ella stava ligada, e molts spirituals hòmens, servint a Déu en lo devot loch de 270 

Leceto. Per les amonestacions de aquesta e per la conversació que sanct47 Bernardí tenia 

ab aquests devots de Leceto, approvant la sua regla e modo de viure, allí fóra entrant,48 

sinó que no volia lexar la sancta dona antiga mentre que visqué. 

Aprés, morta aquella, sanct Bernardí, com no hagués desliberat en qual religió 

entraria, pensà apartar-se e star sols perquè millor pogués experimentar quina vida 275 

seguiria. Elegida, donchs, una casa prop la porta que·s diu de Trifis, en loch secret, él 

ordenà una capelleta ab son altar e un devot crucifixi e allí, exercitant-se en dejunis, 

vigílies, disciplines, oracions, experimentà en sa persona quant pogué fins a menjar 

herbes e beure aygua. Legia contínuament en la sagrada Scriptura, libres de devocions 

e conversava ab persones spirituals, les quals eren exemplar de tota virtut. 280 

Prostra[CCCXLIb]ve’s cascun dia davant lo crucifixi pregant Déu ab làgremes li mostràs 

la carrera de viure a ell pus segura e a Déu més accepta. Crech yo lo crucifixi li 

respongué: «Fill meu Bernardí, veus-me star tot despullat e nuu e clavat en la creu. Tu, 

si a mi ames, despulla’t e crucifica’t, me seguiràs e trobar-me-has». La qual cosa, moltes 

vegades considerant, desliberà seguir e entrar en la streta regla del seràphic Sanct 285 

Francesch com aquest la pobretat de Jesuchrist e la sancta creu haja seguit més que los 

altres. 

Esdevench-se una vegada, ell stant en aquest desliber, qual via seguiria de Déu, 

qui, tostemps, tira lo seus servents a la vida més segura, e al vespre, feta oració, 

dormint véu aquesta visió en spirit: que li paria fos prop la font Solònica, fora la ciutat, 290 

no molt luny del monestir de frares menors e que vehia un gran e bell palau de 

finestres ple. E tot stava ardent e cremant e, per les finestres de les cambres, exien grans 

flames de foch, exceptada una, dins la qual vee un home vestit de l’hàbit de Sanct49 

Francesch, lo qual, per fugir lo gran perill del foch, venia prop la finestra per lançar-se 

de aquella e, quant era allí, cridà grans crits e reclamava sanct50 Francesch. Altra 295 

vegada tornà mostrant lo perill e cridant: «O, sanct51 Francesch!». Aprés, mirà: tot lo 

palau s’era cremat, sinó aquella cambra en la qual se salvà aquell qui havia reclamat 

sanct52 Francesch.  

Considerant aprés sanct53 Bernardí aquesta visió, cregué que Déu li havia revelat 

açò perquè entengués que, ab la ajuda de sanct54 Francesch, poria scapar a les flames 300 

del foch de la carn, del món e del dimoni. Cercant, donchs, sanct55 Bernardí algun 

perfet religiós mijançant lo qual pogués ses devocions complir, trobà un reverent pare 

de Sanct56 Francesch, frare Johan Rischori [CCCXLIc] de Sena, home de molta perfectió, 

antich e de gran penitència, car aquest bé XXX anys havia treballat contra los heretges e 

molts de aquells havia batejats e a la fe de Jesuchrist reduïts e, ja vell, havent cercada 305 
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tota la terra sancta, tornant a la pàtria, per tots en opinió de un sanct57 hom era tengut. 

A aquest, donchs, sanct Bernardí sa voluntat manifestà e aquella posà en les mans de 

aquest pare reverent e veritat de sencer consell en aquell trobà. Aprés de molts 

parlaments, a consell de aquest se vestí l’àbit del seràphic e benaventurat Sant 

Francesch, emperò abans, per seguir lo consell de l’Evangeli, vené tots sos béns e 310 

aquells distribuí als pobres de Déu e a donzelles casar, e altres sanctes almoynes, 

perquè nuu e despullat seguís Jhesuchrist. 

Ordenat, donchs, lo dia que pres l’àbit, lo VIII dia de setembre, festa de la 

Nativitat de la Mare de Déu, en la sglésia de Sanct Francesch, prop l’altar major, per 

mans del dit venerable pare frare Johan Rischori e del seu reverent pare frare 315 

Galganensis, lo qual se trobava ministre en aquell temps, vestí’s l’àbit lo gloriós sanct58 

Bernardí en l’any de la incarnació del Fill de Déu Jesuchrist MCCCCI ‒era de edat de XXII 

anys quant se vestí‒. Aprés, offert a l’altar, fetes gràcies amplíssimes a Déu, axí com 

Anna, prophetissa de Jesuchrist, a l’altar offert prophetizà, per lo semblant, lo reverent 

pare frare Johan Rischori de sanct Bernardí prophetizant dix: «Gran temps ha, pares 320 

reverents, no havem rebut jove frare de qui tant fruyt se speràs com de aquest». 

Aprés pocs dies, presa benedictió, a consell del reverent dit pare, sanct Bernardí, 

exint de Sena alegre e mansuet, se transferí a un devotíssim loch e aspre en lo camp de 

Sena nomenat Columbari, on sant59 Francesch stigué gran temps, e allí staven [CCCXLId] 

hòmens perfets observant la regla de la pobretat de Sanct60 Francesch. En aquest loch, 325 

sanct Bernardí, novell cavaller, ab tanta fervor, desig e aspredat servia a son creador 

que, a judici dels hòmens mundanals, era vist follejar més que servir a Déu. E usava, 

ultra les forçes humanes, de abstinències e aspredats, mas, perquè la follia del món és 

saviesa envers Déu, avorrint lo món ab gran fervor, pensava61 sols en les coses que eren 

plasents Déu. 330 

Féu los vots de la professió ‒pobretat, obediència e castedat‒ lo dia de la 

Nativitat de la Verge Maria, a VIII de setembre, e·n62 semblant dia cantà la primera 

missa, en l’any MCCCCIIII, e començà a prehicar stant aquí als vehins. E, com aprés dels 

anys de la professió vengués en Sena, al rector de l’spital de la Scala, demanà una 

hermita de Sanct Honoffre de la Capriola, prop la ciutat, perquè aquí, ab sos devots 335 

companyons, pogués habitar. E lo rector, recordant del gran servici que sanct Bernardí 

havia fet en lo dit spital en temps de la gran pestilència, plenament dit loch li atorgà 

per a ell e tots los altres frares de Sanct Francesch, de la observança ab què fessen un 

ciri de pes d’una liura cascun any en la festa de la Annunciació o Incarnació del Fill de 

Déu. Lo qual loch encara que al principi fos poch ab la gràcia de Déu e diligència dels 340 

ciutadans s’és aumentat feta bella sglésia gran convent e sufficients orts. 

Maravellós és stat sanct Bernardí en la vida e maravelloses coses ha fetes: 

grandíssim prehicador, speró contra lo dimoni e maravellós batallador. Grans coses 

Déu, per aquest, ha obrades, no sols per la Ytàlia conegudes, mas per lo món. Mas lo 
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gran Déu eternal e premiador e remunerador de aquells qui treballen en la sua vinya, 345 

per tots sos treballs, l’à volgut aconso[CCCXLIIa]lar. Car, com darrerament hagués ab les 

sues sanctes prehicacions los de la ciutat de Massana, on era nat, aconsolats e fos 

vengut en Sena, partint-se per anar prehicar en la Apúlia, prevengut en lo camí per la 

malaltia, a la ciutat de Reateh arribà, en la qual spirà. Axí com lo gloriós sanct 

Francesch, ell se féu posar en terra e, tantost, quasi rient, la sua ànima spirant volà als 350 

cels, a Déu, qui la havia tramesa en la vigília de la Ascensió del nostre redemptor 

Jesucrist, dimecres a XXII hores, en lo qual dia per los frares era cantada aquella 

antíphona: «Pater manifestaui nomen tuum homibus», etc. «Quor ergo ab te venio». Visqué 

sanct Bernardí en lo segle ans no fos religiós XXII anys, aprés en la religió XXXI any, VIII 

mesos, XI dies, XXII hores. E tot lo temps de la sua vida en una suma és LXIII anys, VIII 355 

mesos, XI dies, XXII hores, mas en lo cel, ab lo gran Déu eternal, viurà per totstemps, al 

qual sia donat laor e glòria per totstemps. 

                                                 
1 jovenet: jove I2 
2 sanct: sant I2 
3 sancta: santa I2 
4 engeni: engeny I2 
5 engeni: ingeni I2 
6 fonch: fonc I2 
7 sanct: sant I2 
8 sanct: sant I2 
9 sanct: sant I2 
10 Sanct: sant I2 
11 Mediolano: mila I2 
12 sanct: sant I2 

13 enemorada: enamorada I2 
14 enemorat: enamorat I2 
15 sanct: sant I2 
16 gloriosa: sacratissima I2 
17 encara: om. I2 
18 enemorat: enamorat I2 
19 sanct: sant I2 
20 posada: en ella posada I2 
21 aquella: e aquella I2 
22 sperant-ne: sperant de I2 
23 dimoni: maluat dimoni I2 
24 enemorada: enamorada I2 
25 algú: algun I2 
26 Bernardí: sant bernardi I2 
27 fonch: fonc I2 
28 religiós: entrat en religio I2 
29 segons: segons que I2 
30 li: lin I2 
31 originació: original I2 
32 originació: original I2 
33 veeren: saberen I2 
34 Bernardí: sant bernardi I2 
35 e terrible: om. I2 

                                                 
h Rieti, població del Laci, al nord-est de Roma, Itàlia. 
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36 sua: om. I2 
37 sanct: sant I2 
38 sanct: sant I2 
39 sanct: sant I2 
40 entant: e entant I2 
41 sanct: sant I2 
42 visità sanct Bernardí: lo visita I2 
43 sanct: sant I2 
44 qui: que I2 
45 sancta: santa I2 
46 Sanct: sant I2 
47 sanct: sant I2 
48 entrant: entrat I2 
49 sanct: sant I2 
50 sanct: sant I2 
51 sanct: sant I2 
52 sanct: sant I2 
53 sanct: sant I2 
54 sanct: sant I2 
55 sanct: sant I2 
56 Sanct: sant I2 
57 sanct: sant I2 
58 sanct: sant I2 
59 sanct: sant I2 
60 Sanct: sant I2 
61 El testimoni I2 no conserva la resta de la vida, ja que falten els últims fulls de l’incunable. 
62 e·n: cum (cū) I1 
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[CXCI] LA VIDA DE LA BENAVENTURADA  

SANCTA KATHERINA DE SENAa [CCCXLIIb] 

a benaventurada sancta Katherina verge nasqué en la noble ciutat de Sena en l’any 

de nostre Senyor MCCCXLVII, lo pare de la qual havia nom Jaume Benancasa, e la 

mare Lapa, honests e cathòlics chrestians, los quals eren ciutadans de aquella ciutat. E la 5 

benaventurada verge en la sua edat de infantesa començà a dar grans senyals de la sua 

esdevenidora sanctedat, per quant se donà apendre oracions e contínuament deia 

aquelles, en special dehia cada vegada que pujava una scala de sa casa a cada scaló una 

avemaria ab molta devoció a honor e glòria de Nostra Senyora.  

E, quant vingué que hagué los V anys complits, stant un dia ab una germana sua, a 10 

la qual dehien Steva, a la porta del monestir de prehicadors, li aparegué nostre 

redemptor vestit de resplandents vestidures, portant en lo seu cap una corona pontifical 

ornada de pedres precioses, e sanct Pere e sanct Pau e sanct Johan en la sua companyia; 

la qual verge nostre redemptor senyà ab lo senyal de la creu i li donà la sua benedictió e, 

axí, ella restà tota transformada en lo servici de nostre Senyor. E fonch il·luminada de 15 

l’Spirit Sanct e aprengué les vides e costums dels sancts pares de Egypte, en special del 

benaventurat sanct Domingo, la qual vida e costums desijava seguir. Axí, apartada de la 

conversació de les altres donzelles, se retrahia en lo més secret de la sua casa e, posats 

los genolls en terra, davant un oratori ses devotes oracions dehia. E, algunes vegades, ab 

una cordeleta, se disciplinava e, a les hores acostumades, guardava lo silenci, axí com 20 

l’orde del benaventurat sant Domingo mana. 

E, quant fonch en edat de VII anys, inspirada per nostre Senyor, pres lo vot de 

virginitat e, perquè havia sabut que la verge Maria era stada la prime[CCCXLIIc]ra que 

semblant vot havia pres, volgué ab làgremes demanar que en aquesta empresa sua li 

volgués ajudar. E començà així a dir: «O, verge de les vérgens, Maria, a la qual ni 25 

semblant no és vista ni altra aprés se spera! A vós, que sou stada primera entre les dones 

de guardar lo vot de virginitat e tant excel·lent do a Déu haveu portat, e com açò de 

negú per paraula haguésseu aprés ni per exemple a tal imitació convidada fósseu, e axí, 

ornada de aquesta virtut e d’altres, sou stada merexedora ésser mare de l’unigènit seu, 

nostre senyor Jesuchrist. Per ço prech a vós, sobirana alegria mia, que, per la vostra 30 

                                                           

a Voragine no inclou una vida dedicada a santa Caterina de Siena en la LA, ja que es tracta d’una santa 
posterior a la redacció de l’obra. El testimoni I2 no conserva aquesta vida, que devia aparéixer en els últims 
folis de l’incunable, hui desapareguts. Data de celebració: 30 d’abril. Santa Caterina de Siena (1347-1380) 
pertangué a l’orde tercera dels dominics i tingué una intensa activitat politicoreligiosa, especialment en el 
context del cisma d’Occident, com a defensora del papat de Roma. Es representa amb l’hàbit dominic i té 
com a atributs la corona d’espines o de roses al cap i un crucifix, un rosari o un cor a la mà; a vegades també 
apareix amb els estigmes. 

L 
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immensa bondat, vullau endreçar la mia vida e a mi a les vostres virtuts e exemples per 

lo vostre poder façau semblar e m’atorgueu que la vostra gràcia sia a mi per totstemps 

present». E, dites aquestes paraules, cresqué en ella la caritat e la amor de nostre Senyor. 

E, per lo semblant, aprés que sabé que sanct Domingo aquell mateix vot de virginitat 

havia guardat, desijà que dels seus hàbits pogués anar vestida. 35 

E, stant un dia la benaventurada verge en un retret apartada dient ses devotes 

oracions, entrà allí son pare, lo qual véu que la sua devota filla stava ab los genolls en 

terra davant un oratori contemplant e una coloma blanca molt resplandent stava 

damunt lo seu cap e, de continent, ella se levà de allí e anà-sse’n per una finestra de 

aquell retret, de la qual visió lo pare fonch molt alegre. Axí com era home discret, <e> 40 

tornà-sse’n e tal visió ell retingué en si, que a negú no la dix, mas conegué’n que era 

senyal de gran maravella.  

E, com vingué que la sancta fonch en edat de XII anys, la sua mare, ignorant la 

sanctedat de la filla, la comanà a una sua germana, a la qual de[CCCXLIId]hien 

Bonaventura, perquè li mostràs en quina manera havia a regir una casa e se havia 45 

endreçar e ornar ses vestidures. Comportà alguns dies la benaventurada verge aquestes 

coses, mas, aprés, mirà que tot allò era vanitat e cosa mundanal e de si totes aquelles 

vanes vestidures lançà e tallà’s los cabells del seu cap e cobrí’s de un vel de honestat e 

comanà’s a nostre Senyor e a la sua gloriosa mare e pregà’ls que li donassen camí de 

venir al fi del seu desig, en special de vestir aquell tant desijat hàbit de religió.  50 

E, fetes aquestes pregàries, li apparegué lo benaventurat sanct Domingo tenint en 

les sues mans un hàbit e li dix que tingués bona sperança en lo seu bon prepòsit, que 

prestament seria vestida de aquell hàbit de religió. O, qui pogués pensar la alegria que 

hagué la devota donzella en pensar que prestament seria vestida de aquell hàbit tant 

desijat! E, quant vingué per lo matí, sentí que·ls pare e mare li tractaven de casar-la e, 55 

axí, la devota verge, inclinats1 los ulls ab gran humilitat, los dix: «No cureu de entendre 

en cercar per mi negun spòs per quant yo só sposada ab lo meu senyor Jesuchrist, en 

aquell he votat servir ab vot de virginitat e guardar aquell per totstemps». Recordant-se 

lo pare de la visió que havia vista de aquella coloma, alegrà’s molt del vot de la sua filla, 

e manà que d’aquí avant no·s parlàs de cercar-li marit. 60 

Aprés pochs dies passats, emmalaltí’s la devota donzella e, per la gran amor que lo 

pare li aportava, no·s partia del seu servici. E, un dia stant ab ella, la devota donzella li 

dix: «O, pare molt amat! Deman-vos de special gràcia que, pus nostre Senyor e la sua 

gloriosa mare e lo benaventurat sanct Domingo me demanen al servici de la religió, vos 

plàcia que ab licència vostra la puga pen[CCCXLIIIa]dre e servir e, en altra manera, no 65 

poria star alegra fins hagués vestit aquell hàbit de religió e penitència del benaventurat 



 1091 

sanct Domingo». La qual cosa plagué molt al pare e, ab gràcia e amor de tots sos parents, 

se vestí l’àbit de religió del benaventurat sanct Domingo. 

Aprés que la sancta donzella hagué rebut l’àbit, no és negú qui pogués comportar 

la strema vida que fahia de penitència per quant may exia de la cel·la, sinó per anar a la 70 

sglésia. E, contínuament, guardava lo silenci, sinó en la confessió que cada dia fahia, e no 

dormia en lit, sinó sobre unes taules vestida, ni lexava lo dejunar ne, axí mateix, aprés 

que hagué pres l’àbit, no menjà carn ne begué vi de neguna manera. E moltes altres 

afflicions dava contínuament a la sua carn que, a penes, se poria creure.  

Moguts los diables de enveja, no podent més comportar que una donzella de tant 75 

poca edat hagués a pendre camí de tant strema vida, aplegats ordenaren una temptació 

de nova manera e feren-li apparències de tots los vicis e delits del món, mas la beneÿta 

verge, com a baronívol e esforçada en la amor de nostre Senyor, veent la fragilitat de la 

sua carn star en perill, que no consentís en algun de aquells vicis, pres una disciplina e, 

lavors, donà’s molts grans colps ab aquella de manera que li isqué molta sanch. E, ab 80 

làgremes e gemechs, offerí tots aquells batiments a nostre Senyor en sacrifici e supplicà’l 

que no la desliuràs de les temptacions, mas que li donàs victòria de aquelles. Emperò, 

los diables ja per açò no cessaren de temptar-la dient per què volia axí affligir la sua 

vida, que·s lexàs de aquella empresa e que tornàs en lo món e que altres millors que no 

ella havien haguts fills e filles e havien multi[CCCXLIIIb]plicat lo món e que no era 85 

possible que, per star ella de tant poca edat, pogués en tanta estrema vida viure ne 

perseverar. Respòs la benaventurada verge: «Yo tinch tal fe e tal sperança en mon 

Senyor Jesuchrist que negunes temptacions poran noure a la flaquedat de la mia carn». 

Oint los diables la resposta de la sancta verge, feren-li una altra temptació més fort: que, 

en aquell loch en lo qual ella fahia ses oracions, li feren loch públich de totes maneres de 90 

peccats e aquelles coses que no volia veure ab los seus ulls havia de oir ab les sues 

orelles. Emperò, encara que totes aquestes coses li fessen, ja per açò no pogueren fer que 

la benaventurada verge isqués del seu oratori, sinó que, quant més la turmentaven, ella 

més se disciplinava e més ab devoció ses oracions dehia. E, de aquesta manera, per 

alguns dies fonch temptada e, aprés, veent que per aquella temptació no la podien 95 

desviar de aquell sant prepòsit que la benaventurada verge tenia, ells se mudaren en 

manera de gent armada e començaren-li de menassar que, si ella no consentia, que de 

continent la matarien. Respós la benaventurada verge: «No són al món neguns turments 

ni penes que yo no sostenga per amor al meu Senyor Jesuchrist, pus a ell és plasent que 

vosaltres en mi tal poder tingau».  100 

Veent los diables que altres temptacions més grans no li podien fer, anaren-se’n de 

allí e, de continent, apparegué nostre Senyor a la sancta verge posat en la creu ab molt 

gran resplandor dient: «O, filla molt amada! Mira les penes e turments que, per amor de 
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tu, sofferí e, axí, vulles sofferir algunes penes per amor de mi». Respòs la benaventurada 

verge: «O, Senyor! E, en qual loch stàveu quant lo [CCCXLIIIc] meu spirit era affligit per 105 

tan vils temptacions?». Dix nostre Senyor: «Yo stava en la guarda del teu cor per tal que 

no poguesses pensar en tals legeses ne caure en neguna temptació. E, per amor que tan 

baronívolment has batellat en aquesta temptació, es merexedora de més gràcia». E, de 

aquí avant, nostre Senyor, acompanyat de àngels, moltes vegades li apparia aconsolant e 

confortant la benaventurada verge en la sua gràcia e amor. 110 

E, quant vingué que la sancta verge fonch en edat de XXV anys, lexà’s de menjar 

aquelles viandes que menjava e no menjava sinó herbes. E, algunes vegades, veent que 

lo ventrell prenia alguna substància, posave’s un bastonet en la gola e vomitava tot 

aquell such d’aquelles herbes que menjades havia, axí que no·s poria pensar la streta 

vida que la sancta verge fahia per quant molts dies passaven que no prenia cosa neguna 115 

per la sua boca, sinó la vera comunió. E, quant la sancta verge rebia aquella sancta 

comunió, era tanta la sua devoció que moltes vegades se trobà que lo cors de nostre 

Senyor saltava de les mans del sacerdot en la boca de la verge. 

E esdevengué’s un dia que la sancta verge oïa missa e, com lo sacerdot hagués 

fetes tres parts de la hòstia visiblament, li desparech la una part e posà’s en la boca de la 120 

sancta verge. Mas, com lo sacerdot no la trobàs, stigué maravellat mirant per l’altar si la 

trobaria e, veent que no la podia veure, acabà la sua missa. E, aprés, comptà lo fet que li 

era vengut a la sancta verge e ella li dix ab cara alegra: «Pare, no us torbeu per açò, car 

sapiau que nostre redemptor la dava a mi de la sua pròpia mà». E, axí, lo sacerdot, veent 

lo gran miracle, pregà a la sancta verge que pregàs a Déu per ell.  125 

[CCCXLIIId] En la ciutat de Sena, havia una religiosa, la qual havia nom Andrea, e 

emmalaltí’s de una gran plaga que li nasqué en lo costat, de la qual plaga exia 

contínuament molta postema e era tanta la pudor que exia de aquella plaga que totes les 

sues parentes la havien lexada, que no la volien veure per quant no podien comportar 

aquella gran pudor que n’exia. E aquesta Andrea, sens tenir neguna causa, era tan 130 

enemiga de la sancta verge que nunca cessava de dir mal d’ella e se atravia de dir que 

havia vista parir la dita verge una filla. Emperò, no pogué tant la malícia de Andrea 

quant pogue la caritat de la sancta verge, car, veent que tots la desemparaven en aquell 

punt, ella començà a servir, no solament en visitar-la, més encara en apparellar-li de 

menjar e mirar-li la naffra e denejar-li los draps sutzes e pregava-la que tingués 135 

paciència del mal que tenia. Mas Andrea, no mirant en los servicis, no curava sinó 

perseverar en malparlar de la sancta verge e la sancta verge no curava sinó ab tota 

humilitat servir aquella Andrea. E, com vingués que la sancta verge miràs un dia la 

plaga e la volgués curar de aquella, en un emprompte isqué tanta postema e tan podrida 

que la dita verge se spantà e, sentint que lo seu ventre se alterava de aquella tanta pudor 140 
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e que no la podia comportar, enujà’s contra ella mateixa pensant en la sua poca virtut e 

caritat que tenia. Recordant-se que nostre Senyor majors penes per nosaltres havia 

sostengudes e passades, volgué de continent dar penitència a la sua vida, car la sancta 

verge posà la sua boca e lo nas en la plaga inculpant a si mateixa, dient: «De la tua 

germana rescatada e comprada ab tan preciosa e divina sanch has a [CCCXLIIIIa] tenir 145 

fàstig podent caure cascun dia en major malaltia? No plàcia al nostre redemptor que 

passes sens venjança». E, axí, stigué un poch sobre la plaga fins conech que hagué 

vençuda la rebel·lia de la sua carn. E, encara de açò no tenent-se per contenta, ans que 

hagués acabada de ligar la plaga, pres tots aquells draps plens de la postema que havia 

aplegada de la dita plaga e premé la postema en una scudella e, com sentís que lo ventre 150 

encara se alterava, dix: «Encara te exalças en supèrbia? Sàpies que, per amor del meu 

senyor Jesuchrist, tu seràs fartat d’aquesta vianda. E, de continent, pres aquella scudella 

e féu-hi lo senyal de la creu e begué tota aquella podridura ab tan gran repòs com si fos 

una preciosa vianda». 

Aquella nit li apparegué nostre redemptor e dix-li: «O, filla molt amada! Sàpias 155 

que, per amor de aquesta caritat que per amor mia has feta, yo·t daré un menjar divinal, 

per lo qual seràs feta la més benaventurada que huy sia en lo món». E, dites aquestes 

paraules, paregué-li que nostre redemptor fes posar la sua boca en la naffra del seu 

costat dient: «Farta’t abundosament de aquest menjar maravellós, que no solament serà 

fartat lo teu cor, qui per amor mia ha menyspreat lo món, mas encara serà fartada la tua 160 

ànima de tota benaventurança». 

E, d’aquí avant, la sancta verge nunca més menjà ni herbes ni vianda neguna, ni 

hagué voluntat de menjar. E fonch aumentada en ella la gràcia e caritat de nostre Senyor 

Jesuchrist e començà a pregar lo nostre redemptor que volgués desliurar aquella Andrea 

de aquella gran malaltia que tenia. E, com vingué per lo matí, la sancta verge anà a 165 

visitar aquella Andrea, la qual no cessava del seu mal parlar contra la dita verge. E, 

[CCCXLIIIIb] com la sancta verge se acostàs al llit de Andrea e Andrea se fos girada, li 

apparegué que la verge era tan resplandent que no semblava fos sinó cosa celestial. E, 

vista Andrea aquesta visió, regonegué la sua consciència e, tenint-se per gran peccadora, 

féu ajustar tots los seus parents e dix que totes aquelles coses que havia dites de la verge 170 

eren falses e que no les havia dites sinó per enveja que tenia de la bona vida que la 

verge2 sancta3 fahia. E, axí, ab grans gemechs e plors, Andrea demanà perdó a la dita 

verge e la sancta verge, veent lo penediment que aquella Andrea fahia, començà-la a 

confortar e donar consell per manera que vingués en gràcia e amor de nostre Senyor. E 

la sancta verge pregà tant a nostre Senyor per aquella Andrea que nostre Senyor la 175 

desliurà4 de aquella gran malaltia. E, de aquí avant, Andrea mudà la sua vida ab dejunis 

e altres obres meritòries e visqué sanctament tot lo temps de la sua vida.  
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En la ciutat de Sena, vingué tanta carestia de forment que molta gent moria de 

fam, mas la benaventurada santa, moguda de pietat, dix a una criada sua, a la qual 

dehien Alèxia, que qualsevulla qui vingués a la casa a demanar almoyna que li donàs 180 

del pa. E, axí, en pochs dies foren tants los qui anaven a demanar almoyna que lo pa e la 

farina que stava en casa se acabà, que no restà sinó una poca de farina, la qual Alexa 

havia aplegada del sòl dels sachs e aquella farina era tota podrida e pudent. E, veent 

Alexa aquella farina, dix: «Senyora, no és de pensar la poca farina que stà en casa, car no 

bastarà per un dia e, axí mateix, és tan mala que no és bona per fer negun pa». Respòs la 185 

sancta verge: «Yo tinch aytal confiança en nostre Senyor que la farina ni lo [CCCXLIIIIc] pa 

no fallirà». E dix que no cessàs de dar almoyna als pobres. E, axí, la sancta verge féu 

aportar la farina e féu lo senyal de la creu sobre aquella e, ab les sues precioses mans, 

pastà la farina e féu-ne pa e posà’l a coure. E, aprés que fonch cuyt, trobaren que tres 

miracles havia fets nostre Senyor en aquell pa: lo primer, que aquell pa cresqué tres 190 

vegades més que no era; lo segon, que en lo loch de la amargura tenia una sabor molt 

dolça; lo tercer, que, aprés que hagueren posat aquell pa en una caxa, per mol que·n 

donaren a frares e a pobres, may faltà, ans durà fins que la ciutat tornà en gran 

abundància.  

Axí mateix, vingué un dia un pobre, lo qual stava tot nuu, e dix a la santa verge 195 

que li donàs alguna roba per amor de nostre Senyor ab la qual se pogués cobrir. E la 

sancta verge, moguda de pietat, despullà’s l’àbit que portava e donà’l al pobre. E de açò 

li donaren alguns frares càrrech perquè anava sens hàbit e dix la santa verge que més 

valia que la trobassen sens hàbit que sens caritat.  

Axí mateix, en lo hyvern, anant un matí a la sgléia, vench un pobre, lo qual stava 200 

tot nuu, e demanà a la sancta verge que, per amor de nostre Senyor, li donàs algun vestit 

que·s pogués cobrir e defendre del fret. Recordà’s la sancta verge que aportava dues 

túniques e apartà’s en una capella e despullà’s la una e donà-la al pobre. E aquella túnica 

no tenia mànegues e lo pobre li demanà que li donàs mànegues e, moguda de pietat, la 

santa verge anà-sse’n a casa de son pare e levà les mànegues de la roba de una mossa e 205 

donà-les al pobre. Encara li demanà lo pobre que li donàs alguna camisa e la sancta 

verge cercà tant per la casa fins que trobà una camisa de son pare e donà-le-y. Encara dix 

lo pobre: «Te deman que, per amor [CCCXLIIIId] de nostre Senyor, me dóns alguna roba 

per un companyó meu qui stà en l’espital tot nuu». Respòs la sancta verge: «Si vergonya 

no·m fos de anar nua, aquesta roba qui·m resta te donaria». Començà’s a sotsriure lo 210 

pobre e dix: «Bé veig que no resta per la tua bona voluntat». E desparech-li lo pobre, que 

la sancta verge no sabé on era anat. E, la nit següent, apparech-li nostre Senyor e dix-li: 

«Filla mia, ahir me vestís de una roba tua, axí, yo·t vull tornar a vestir de una altra roba 

mia molt maravellosa». E nostre Senyor li donà una roba e la sancta verge se vestí 
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aquella roba e era tan maravellosa que en lo hyvern no havia fret ni en lo estiu calor 215 

neguna. 

Un dia se esmortí la sancta verge de tal manera que tothom se pensà que era 

morta, per la qual cosa tots quants pogueren la anaren a veure, entre los quals anà allí un 

devot de la sancta verge al qual dehien fra Johan Convertit. E, com oís dir a tots que la 

sancta verge era ja morta, lo dit frare se pres a plorar tant agrament que una vena de la 220 

garganta sclatà en sanch que no la podien stancar e tothom pensà que lo dit frare hagués 

a morir per l’escampament de aquella sanch. E, com vingué que fra Thomàs, confessor 

de la sancta verge, sabé que fra Johan stava tant mal de aquell scampament de sanch que 

tenia, féu-lo aportar en lo loch on stava la sancta verge e féu-li posar la mà de la dita 

verge sobre lo coll e, de continent que la mà de la sancta verge hagué tocat allí, la sanch 225 

se stancà en tal manera que paregué que nunca hagués hagut negun mal, del qual 

miracle totes les gents stigueren molt maravellades. 

Aprés que la sancta verge hagué passat aquell larch esmortiment [CCCXLVa] e 

fonch retornat en si, los confessors li demanaren en quin loch era stada. E dix que lo seu 

sperit era stat levat maravellosament en los cels e li eren stades ensenyades coses tant 230 

altes que negun que sia mortal no les poria comptar e que nostre Senyor li dix que, per la 

salut de les ànimes, era menester tornar altra vegada en lo món e que li convenia isqués 

de la ciutat de Sena e lexàs la sua cel·la e que disputàs ab los hòmens de gran sciència e 

que prehicàs los seus manaments al poble per tal que coneguen les sues maravelles e los 

prelats, plens de supèrbia e de altres peccats, sien convertits: «E yo·t daré tanta sciència e 235 

saber que negun en lo món no porà saber tant com tu». E, d’aquí avant, començà la 

benaventurada verge a comunicar la sanctedat e partí’s de Sena e anà per tota la Ytàlia 

prehicant e aportà a molts qui staven en via de perdició a via de penitència. 

E, stant papa Gregori onzé en Avinyó,a fonch enviada la sancta verge per los 

florentins al papa per a pacificar la guerra e discòrdia que era entre los florentins e lo 240 

papa. Mas, com los cardenals e los hòmens de gran autoritat ho saberen, stigueren molt 

maravellats de la saviesa de los florentins a voler per tan gran negoci enviar una tan 

pobre embaxada e persona de tan poca stima, de la qual cosa foren moguts de enveja, 

més que no altres, dos grans maestres en theologia, qui demanaren licència al papa que 

poguessen anar a parlar ab la sancta verge e veure lo seu prepòsit e lo papa hagué plaer 245 

hi anassen. E, axí, los maestres anaren a la sancta verge e, aprés que la hagueren 

saludada, començaren a parlar del fet del seu venir e, com veren que la sancta verge 

preposava les sues raons en bona manera e, segons que la inter[CCCXLVb]rogaven, 

responia molt bé en romans e en latí, lavors mudaren aquelles noves en disputa. E la 

                                                           

a Gregori XI, papa del 1370 al 1378. 
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sancta verge disputà ab ells e·ls solgué totes aquelles qüestions que li havien preposades 250 

e la sancta verge preposà altres qüestions en theologia als maestres, les quals qüestions 

foren tant altes e tant fundades que los maestres no li saberen respondre. E durà la 

disputa de hora de nona fins en la nit e, de allí, se partiren los maestres faent moltes 

gràcies a la sancta verge e demanant-li perdó. E conegueren que los florentins havien 

enviada tal persona per lur fet que en tot lo món millor no la porien haver trobada. E, 255 

axí, los maestres, tornats al papa, denunciaren la gran saviesa e sciència de la sancta 

verge e digueren que pensaven que negun doctor no havia tant sabut en lo món quant 

sabia aquella verge. 

Aprés, la sancta verge anà a preposar la sua embaxada davant lo papa e lo 

consistori dels cardenals e dix coses tant altes e tant fundades que lo papa e los cardenals 260 

e tots los maestres en theologia hagueren a conéxer la sua sanctedat e que lo Sanct Spirit 

li ensenyava tot lo que havia a dir ne fer. E, axí, lo papa ab tot lo consitori lexaren tot lo 

fet dels florentins en poder de la sancta verge: encara que los florentins havien errat 

contra la Sglésia en moltes coses, no la pregaren de altra cosa sinó que guardàs la honor 

de la Sglésia. E, axí, la benaventurada verge féu la pau del papa ab los florentins de tal 265 

manera que totes les parts restaren contentes e no fonch negú qui pogués dir sinó que la 

sancta verge havia feta la concòrdia e la pau en la manera que se havia de fer, per la qual 

pau fonch feta grandíssima festa en la cort del papa e, axí mateix, en la ciutat de 

Florença. [CCCXLVc] E lo papa, veent la sanctedat de la verge e lo seu gran saber no la 

lexà partir de Avinyó de tres mesos e li fahia tanta de honor quant podia e lo dit papa no 270 

fahia cosa neguna que no·n demanàs de consell a la sancta verge. E, quant vingué a la 

sua partida, lo papa li féu donar diners, tants quants ne havia menester per lo seu camí.  

E, axí, venint la sancta verge de Avinyó envers la ciutat de Sena, no és negú qui 

pogués pensar la gent que convertí e aportà a penitència e5 a penediment dels seus 

peccats. Per quant, la sancta verge, veent un home o dona, conexia los peccats que tenia 275 

e, axí com la sancta verge los vehia, ella los cridava e·ls pregava se confessassen dels lurs 

peccats. E alguns, volent-se scusar dient que no sabien de què·s confessassen, en aquell 

punt la sancta verge los apartava e·ls dehia los peccats que tenien e havien fets e, axí, 

ells, de vergonya, anaven-se a confessar e a penedir de lurs peccats. E, axí mateix, tenia 

la sancta verge aytal gràcia que vehia anar les ànimes dels faels defuncts a la glòria del 280 

paradís e les ànimes dels mals chrestians a l’infern e altres a les penes de purgatori. E, 

axí, moltes vegades pregava a nostre Senyor per alguns e havia gràcia de nostre Senyor 

que tornaven a resuscitar e fahien penitència dels peccats que havien fet e, aprés, 

tornaven a morir en aquest món e anaven-se’n a la glòria de paradís. 

Aprés que la sancta verge fon partida de Avinyó, vingué gran discòrdia entre lo 285 

papa e los cardenals per manera que no·s podien concordar e, per tant, fonch desliberat 
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per lo papa e los cardenals que enviassen per la sancta verge e, axí, enviaren per la dita 

verge. E, com la verge fonch venguda en Avinyó, lo papa li demanà què devia fer; 

respòs [CCCXLVd] la sancta verge:6 «En açò no ha negú que millor sàpia lo que té a fer en 

aquest cas que vostra sanctedat, que féu vot anar a visitar la Sglésia de Roma e reformar 290 

aquella en lo servici de nostre Senyor e, axí mateix, pacificar les ciutats de Ytàlia, les 

quals stan en grans divisions». No·s pot dir la gran maravella que tingué tot lo consistori 

del parlar de la sancta verge, en special lo papa, quant conegué que la sancta verge sabia 

aquelles coses que ell havia votades e no les havia divulgades a negú. E hagué lo sanct 

pare a pensar que la sancta verge ho sabia per revelació de l’Spirit Sanct e, per tant, lo 295 

papa ab los cardenals, per consell de la sancta verge, se partiren de Avinyó e anaren-se’n 

a Roma. E la sancta verge pregà a nostre Senyor per l’estament de la Sglésia e les sues 

oracions foren tant acceptables a nostre Senyor que lo papa pacificà tota la Ytàlia e tornà 

la sancta Sglésia en son stament.  

La mare de la sancta verge morí súbitament sens confessió e sens penediment dels 300 

seus peccats e la sancta verge. Despuys que sabé la mort de la sua mare, pregà a nostre 

Senyor per ella e a nostre Senyor fonch plasent que la dita mare resuscitàs e fes 

penitència dels seus peccats e, axí, resuscità e féu penitència dels seus peccats e fonch 

salvada la sua ànima. E lo pare de la sancta verge caygué en malaltia e, com vingué que 

fonch en lo estrem de la mort, la sua sancta filla pregà a nostre Senyor per ell e pres totes 305 

les culpes del seu pare sobre si  e a portar penitència per aquelles. E, axí, fonch plasent a 

nostre Senyor que lo pare de la sancta verge passàs de aquesta vida e, axí, que la sua 

ànima anàs dreta a la sancta glòria de paradís sens tocar en les penes de purgatori.  

Axí mateix, en Sena havia un mercader al qual [CCCXLVIa] dehien Andreu de 

Velantibus, lo qual era stat home de mala vida que nunca féu sinó mal. E, com vingué en 310 

la darreria de sos dies, no·s volia confessar, emperò la sancta verge, sabent la sua 

damnació, posà’s en oració per aquell Andreu. E nostre Senyor li dix que per aquell no 

pregàs per quant los seus mèrits lo havien condemnat al foch infernal, en special per una 

gran crueltat que havia feta: «Que un dia ferí ab un punyal a una ymage de la mia mare 

e, aprés, la lançà en lo foch», e que, solament per aquest peccat, merexia la damnació 315 

perpetual. Emperò, la sancta verge pregà tant per ell ab làgremes e oracions que nostre 

Senyor li atorgà vida e li donà gràcia que·s penedí dels seus peccats. E, axí, aquell 

mercader se confessà e·s penedí dels seus peccats e rebé los sancts sagraments ab molta 

devoció e, axí, finà los seus dies e fonch salvada la sua ànima per pregàries de la sancta 

verge.  320 

En lo spital de Sena stava ferit lo rector de pestilència, de tal manera que los 

metges lo havien desemparat e, per tant, com era home de bona vida e dava gran 

diligència a la casa, tots de aquella ciutat lo planyien. E, com la sancta verge sabés açò, 
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anà-sse’n a la cambra del rector e dix-li que·s levàs del lit que ja era hora e donàs recapte 

a la casa. E, com la sancta verge hagué dites aquestes paraules, lo rector fonch sa e alegre 325 

e levà’s del lit, que paria que no hagués hagut mal negú.  

La sancta verge passava per Gènova e, com sabés que entre los genovesos havia 

algunes divisions, aturà’s allí e posà’ls en gran pau e concòrdia. E, stant allí, caygueren 

malalts molts de aquells qui anaven ab la sancta verge, entre los quals caygué malalt un 

secretari seu al qual dehien Steve de Matonibus, qui servia a tots los malalts. E, com 330 

[CCCXLVIb] la sancta verge ho sabé, anà-sse’n al lit de aquell seu secretari e posà-li la mà 

en lo front e dix-li: «Yo·t man, en virtut de obediència, que·t leves del lit e que no 

sostengues més aquesta malaltia, sinó que sies sa e vages a servir los altres malalts». E, 

axí, lo secretari fonch sa e alegre e servia als altres.  

Axí mateix, un monge molt devot de la sancta verge stava ja per finar los seus dies 335 

per raó de una strema malaltia que tenia e, com sancta Katherina ho sabé, envià a ell dos 

frares que diguessen que ella lo enviava a demanar e que, de continent, anàs allà. E, com 

lo monge sabé que la sancta verge lo enviava a demanar, pres en si molt gran esforç e 

fonch tanta la sua fe que·s levà del lit e anà a veure la sancta verge e la malaltia li cessà e 

fonch sa e alegre. E, veent lo monge lo gran miracle, ordenà una epístola que fos en 340 

memòria del gran miracle que la sancta verge havia fet.  

Setze hòmens aportaven un endimoniat ligat ab cadenes e, com la sancta verge lo 

veés, manà als dimonis que en nom de nostre Senyor Jesuchrist lo lexassen. E, oint los 

dimonis la veu de la sancta verge, de continent lo lexaren e restà aquell home axí com si 

fos mort e la verge lo manà soltar de aquelles cadenes e, de continent, fonch desliurat del 345 

poder dels dimonis. 

Una religiosa a la qual dehien Palmèria no podia comportar que oís dir bé de la 

sancta verge e, si negú dehia alguna cosa de la sanctedat de la verge, ella no ho podia 

comportar, ans dehia mal de la dita verge e dehia que ella havia vistes fer algunes 

vegades coses molt desonestes a la dita verge e molt males, de les quals coses negun, 350 

pensant en la fama que era posada, no les podia creure. Mas, a pochs dies, aquella 

Palmèria caygué malalta de una [CCCXLVIc] gran malaltia, la qual era incurable, e, com la 

sancta verge ho sabé, anà-sse’n a visitar aquella Palmèria e comença-li a parlar e dix que 

tingués bona fe e bona sperança en nostre Senyor. Mas, com Palmèria hagués coneguda 

la sancta verge, sobrada de malícia e enveja que li tenia, anà-la a maldir de paraula e féu-355 

la lançar de casa dient que la sua venguda li havia redoblat lo mal, e la malaltia cada dia 

crexia. E la sancta verge no curava del seu malparlar ni de les injúries que li havia fetes, 

mas esforçà’s de tornar-la a visitar e servir, e Palmèria dehia que per ço la venia a veure, 

perquè no hagués a dir lo que sabia de aquella Katherina. E, axí stant indurida Palmèria 
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en la sua enveja e malícia, axí com a desesparada se moria sens confessar ni pendre los 360 

sagraments. E, veent açò, la benaventurada sancta posà’s en oració e, ab grans plors, 

cridà a nostre Senyor dient que perdonàs a Palmèria per quant no merexia culpa neguna, 

ans la culpa era tota sua, e que ella volia sostenir la pena per Palmèria e que no li 

plagués per occasió sua aquella ànima se hagués a perdre. E, axí, stigué la sancta verge 

plorant e faent oracions a nostre Senyor per aquella Palmèria, la qual stigué tres dies e 365 

tres nits que de hora en hora se pensaven se morís. Mas, les oracions de la sancta verge 

foren tant acceptables a nostre Senyor que la sentència divina no condemnà aquella 

Palmèria a damnació. E, axí, fonch revelat a la sancta verge que, per pregàries sues, 

atorgava vida a Palmèria fins hagués feta penitència dels seus peccats. E, de continent, la 

sancta verge anà a la casa de Palmèria e acostà’s al lit e, com Palmèria la sentí, alegrà’s 370 

molt e li demanà perdó e confessà’s dels seus peccats e pres los sancts sagraments 

[CCCXLVId] ab molta devoció plorant e gemegant. E, en presència de tots quants allí 

staven, dix que totes aquelles coses que ella havia dites de la verge eren falses e que no 

les havia dites sinó per enveja que li tenia. E, axí, aprés que hagué presos los sagraments 

e·s fonch penedida dels seus peccats, finà los seus dies. E, aprés, apparegué nostre 375 

redemptor a la sancta verge e mostrà-li la ànima de Palmèria resplandent com lo sol e 

dix-li: «O, filla molt amada! Vet ací la ànima7 perduda que, per pregàries tues, he 

cobrada, mira quant és resplandent! Per ço he volgut la hages vista, perquè ab major 

amor e caritat te mogues a fer venir les gents a vera penitència». E la sancta verge féu 

grans gràcies a nostre Senyor per la gràcia que havia feta a Palmèria. E, axí, fonch 380 

col·locada la ànima de Palmèria en la sancta glòria celestial per pregàries de la sancta 

verge e, axí, tot home pot creure que no era gràcia neguna que aquesta sancta demanàs 

que no la obtengués de nostre Senyor. 

Aprés que fonch mort papa Gregori onzé, fonch elegit per papa Urbà,a emperò 

fonch feta scismab en la sancta mare Sglésia, per manera que entre los cardenals e lo 385 

papa havia molta divisió. E, axí, fonch desliberat per tot lo consistori que enviassen per 

la sancta verge e enviaren per la dita sancta. E, com la sancta verge fos venguda en 

Roma, lo papa ab tots los cardenals se ajustaren e la sancta verge ja sabia tota la 

discòrdia dels cardenals ab lo papa e, axí, començà a fer un sermó animant los cardenals 

a fermetat e obediència. E dix-los tan altes e tan excel·lents coses que tots stigueren 390 

spantats de la sua gran sciència, que a tots paregué que lo Sanct Spirit parlava en ella, 

                                                           

a Urbà VI, papa del 1378 al 1389. 
b Es refereix al cisma d’Occident, que fou una escissió entre els cristians d’Occident provocada per 
l’existència entre el 1378 i el 1417, de dos, i fins a tres papes simultanis, residents a Roma i Avinyó (i Pisa), 
fet que comportà la divisió per raons d’obediència, entre regnes i ordes religiosos.  La Corona d’Aragó es 
posà del costat dels papes d’Avinyó. Sant Vicent Ferrer, juntament amb Alfons de Borja, jugà un paper 
important en la resolució del conflicte. 
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per quant home en lo món, per sabent que fos, no bastava a dir [CCCXLVIIa] ne recitar tals 

coses ni tan fundades, per la qual cosa fonch feta la pau dels cardenals ab lo papa. E lo 

papa ab los cardenals loaren molt la sua sanctedat e sciència e li feren moltes gràcies de 

la concòrdia que havia posada entre ells. E, axí mateix, lo papa féu moltes gràcies als qui 395 

eren venguts ab la sua companyia en Roma e pregà a la sancta verge que no·s partís de 

Roma e que volgués pregar a nostre Senyor que li lexàs regir la sancta mare Sglésia a 

honor e laor sua. E, axí, la sancta verge pregava cada dia a nostre Senyor per lo papa e 

per lo stament de sancta mare Sglésia. E no passà molt que lo Castell de Sanct Angel, lo 

qual tenien los contraris del papa, li fonch liurat e, per consell de la sancta verge, lo papa 400 

se n’anà a posar al dit castell a peus descalços e ab molta devoció, hi fonch acompanyat 

de tot lo poble de Roma, plorant e demanant perdó a nostre Senyor los volgués perdonar 

los lurs peccats e culpes. 

E, aprés de açò, no passà molt que lo poble de Roma se començà a levar contra lo 

papa sobre algunes differències e staven tan indignats en malícia que havien desliberat 405 

matar lo papa. E, com la sancta verge ho sabé, començà a pregar a nostre Senyor per lo 

stament de la sancta mare Sglésia e per lo papa. E nostre Senyor li respòs que ja stava 

determenat que, per amor dels peccats molt abominables que aquell poble tenia e fahia, 

haguessen a caure en aquesta gran error que matassen lo papa, per què ab major raó la 

sentència divina los castigàs. E la sancta verge pregà tant a nostre Senyor ab oracions e 410 

làgremes que nostre Senyor hagué a revocar la sua sentència contra aquell poble e la 

sancta verge hagué a passar pena en aquesta vida per amor de aquell poble. E, aprés que 

la sancta [CCCXLVIIb] verge hagué obtenguda aquesta maravellosa gràcia de nostre 

Senyor, lo poble cessà en un emprompte la fúria que tenia contra lo papa. Emperò, com 

los diables saberen que, per amor de les pregàries de la sancta verge, nostre Senyor 415 

havia revocada la sentència que tenia dada sobre aquell poble e que ells no podien fer 

neguna cosa sobre aquell poble, aplegaren-se e digueren-li: «Tu es aquella que en tots 

nostres fets nos poses destorps, per tant, nosaltres te darem tants turments fins que·t 

façam morir a mort cruel». E, axí, per nostre Senyor fonch dada licència als diables que 

poguessen posar la mà sobre lo cors de la sancta verge e que li donassen penes.  420 

E, axí, los diables hagueren poder sobre lo cors de la verge per manera que li 

daven cada dia terribles batiments, que la sancta verge no·s podia tenir, tant stava 

colpejada per los diables. Mas, la sancta verge ja per açò no restava que no anàs cada dia 

a Sanct Pere a dir ses devotes oracions. E los diables no cessaven de no ferir a la sancta 

verge e tant terribles eren los batiments que li fahien cada dia que li romperen tots los 425 

ossos del cors, per manera que ja no podia més anar. E, ab tot aquell mal que tenia, 

fahie’s portar a Sant Pere en los braços e allí dehia les sues devotes oracions. E, aprés, 
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com era tornada de Sant Pere, posave’s en lo seu lit, lo qual era solament de taules, sens 

altra roba neguna, e axí stava reposant.  

E nostre Senyor li posà en lo seu cap una corona de spines semblant de aquella que 430 

li posaren los jueus e, axí mateix, li donà una grandíssima dolor en lo costat perquè 

tingués en memòria la dolor de la lançada que li fonch dada en l’arbre de la vera creu. 

Axí que la sancta verge, per amor dels grans [CCCXLVIIc] batiments que los diables li 

donaren e per la corona de spines que tenia en lo seu cap e, axí mateix, per la dolor 

terrible que tenia en lo costat, podia bé sentir la pena e passió que nostre redemptor 435 

Jesuchrist en aquesta vida miserable per nosaltres peccadors passà. E, com foren passats 

alguns dies, la sancta verge no pogué més comportar la gran passió que passava, pregà a 

nostre Senyor la volgués desliurar de aquella pena en la qual stava posada. E, axí stant la 

sancta verge posada en aquell lit de taules, los seus fills spirituals li staven entorn e 

conegueren que la hora de la sua mort se acostava e començaren tots a plorar molt 440 

agrament. E la sancta verge, com los sentí axí plorar, féu-los tots ajustar davant si e 

pregà’ls que no plorassen, mas que stiguessen atents en lo que ella los diria. E, axí, lo 

millor que pogué, alçà la sua dolça veu e dix: «O, fills molt amats! Per què és aquest 

plorar que vosaltres feu per mi? Certament vos dich que no deuríeu plorar, ans vos 

deveu molt alegrar e fer festa per quant yo me’n vaig de aquesta miserable vida e vall de 445 

làgremes en la qual só stada presa en les sues tenebres. E, si vosaltres bé mirau, no és 

negú qui en aquesta vida miserable puga dir: “Yo stich en repòs ni alegria”. E, per tant, 

deveu fer festa e alegria perquè yo me’n vaig star ab lo meu Senyor Jesuchrist e ab la sua 

gloriosa mare e ab lo meu pare sanct Domingo. E deveu bé pensar que tots aquells 

treballs e passions que yo he passades no són stades sinó per venir en aquest alegre e 450 

desijat dia; e deveu pensar que, si en aquesta miserable vida vos he amat e ajudat, que 

molt millor vos poré ajudar e valer stant ab lo meu Senyor Jesuchrist». 

E, dites aquestes coses, [CCCXLVIId] féu-los un altre parlament animant aquells 

amats fills seus a viure sanctament e que volguessen seguir la vida e costums dels sancts 

pares. Aprés de açò, demanà los sancts sagraments e, presos aquells, demanà perdó a 455 

tots en general e absolveren-la a pena e a culpa plenàriament. E, aprés, alçà los ulls en alt 

e començà a dir: «O, Senyor! Ja és la hora que yo partesca de aquesta miserable vida e 

me’n vaja a tu, no ab la favor dels meus mèrits, mas ab la ajuda de la tua misericòrdia, la 

qual te deman de gràcia sia feta en virtut de aquella tua preciosa sanch». E dix en alta 

veu: «O, divina sanch! O, sanch preciosa, que per mèrits dels nostres peccats fuist 460 

scampada en l’arbre de la vera creu, sies en aquest pas en la mia ajuda e favor!». E, axí 

mateix, dix: «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redemisti me, Domine, Deus 
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veritatis».a E, dites aquestes paraules, ab cara molt alegra, inclinà lo seu cap e donà la sua 

preciosa ànima a nostre senyor Jesuchrist, la qual ab gran companyia de àngels fonch 

col·locada en la celestial glòria de paradís. E lo cors de la sancta verge restà ab la cara 465 

alegra per manera que tots pensaren se fos adormida. E fonch aquest seu passament lo 

darrer dia de abrill a hora de tèrcia, any MCCCLXXX, en lo dia que·s fahia la festa del 

gloriós Sanct Pere Màrtyr. E lo cors de la sancta verge fonch aportat ab molta solennitat 

en la Minerva de Roma, la qual és monestir de l’orde de prehicadors, e aquí stigué aquell 

preciós cors del diumenge8 fins lo dimarts a hora de completes, posat sobre un túmul. E 470 

exia de aquell cors tanta odor e fragància que paria fossen allí totes les bones odors del 

món ajustades. E era tanta la gent que [CCCXLVIIIa] anava a veure la sancta verge que no 

podien star en la dita sglésia.  

E allí vingueren tots los qui tenien alguna malaltia e, tocant lo cors de la sancta 

verge, eren sans e alegres, axí com si may haguessen hagut mal negú. Entre los quals 475 

malalts vingué allí una beata de l’orde de Sanct Francesch, la qual era molt devota de la 

sancta verge, e tenia la un braç tot sech, de manera que no·s podia valer. E, com fos 

entrada en la dita sglésia, per occupació de molta gent no pogué passar allà on stava lo 

cors de la sancta verge. E, com la beata veés que no podia entrar allí, tingué tanta fe e 

devoció en la sancta verge que cregué que si podia fer que alguna cosa de les que tenia 480 

tocàs lo cors de la verge e, aprés, ella que seria sana. E, axí, levà’s lo vel del seu cap e 

pregà que·l fessen tocar al cors de la sancta verge e, aprés, que lo y tornassen e, axí, 

fonch fet. E, com lo vel li fos stat tornat, posà’l sobre aquell braç qui stava sech e, de 

continent, fonch sana axí com si may hagués hagut mal en aquell braç. E, axí, aquella 

religiosa manifestà aquell gran miracle que la sancta verge li havia fet, del qual miracle 485 

tot lo poble stigué molt maravellat. Molts altres miracles féu la sancta en lo temps de la 

sua vida e, axí mateix, aprés que fonch finada, los quals serien lonchs de recitar, emperò 

en aquest breu tractat no recitam sinó una molt breu suma de aquells.  

Aquesta sancta verge no fonch canonizada en aquell temps per causa de la gran 

scisma, que durà del temps de papa Urbà VI fins al temps de papa Martí,b no perquè de 490 

grans príncips de chrestians, los quals, sabent los grans miracles que la santa verge havia 

fets, no dassen pressa per la canonizació de la dita sancta. Car fins al duch de Òustria 

[CCCXLVIIIb] scriví a papa Bonifaci IXc supplicant-lo que volgués canonizar la dita sancta 

e que ell volia pagar totes aquelles coses que fossen menester en despeses de la dita 

canonizació. E, axí mateix, los florentins se offeriren a pagar tota la despesa que·s faria e, 495 

axí, per lo semblant, lo rey de Ongria scriví al papa per lo dit fet de la canonizació. Mas, 

                                                           

a Sal 31, 6. 
b Martí V, papa del 1417 al 1431. 
c Bonifaci IX, papa del 1389 al 1404. 
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per occupació de la gran scisma que stava posada en la Sglésia no·s pogué fer e, axí, 

passà alguns anys que la dita sancta no·s canonizà. E, aprés que la Sglésia fonch tornada 

en gran pacificació e concòrdia, lo duch de Venècia supplicà al papa Pio,a lo qual era 

natural de la ciutat de Sena, per la canonizació de la dita sancta e plagué a nostre Senyor 500 

que papa Pio canonizàs la dita sancta e la posàs en lo nombre dels sancts. E, axí, fonch 

feta molt gran festa en Roma per la dita canonizació. E papa Pio féu una oració davant 

tot lo consistori, en la qual comptà tota la vida e miracles que la dita sancta havia fets en 

lo temps de la sua vida e aprés que fonch finada, e féu manar que la sua festa fos 

tenguda e guardada per totes les parts del món.  505 

Deo gracias 

                                                           

1 inclinats: inclinata I1 

2 El testimoni I-2000 de la BNE presenta la v de verge invertida, en canvi en el inc. 687 de la BUB apareix ben 
col·locada. 
3 sancta: sanenta I1 

4 desliurà: desliuras I1 

5 a penitència e: e a penitència I1 

6 El tipus de la r de verge està invertit. 
7 ànima: anina I1 

8 diumenge: diumenges I1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

a Pius II, papa del 1458 al 1464. 
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[CCCXLVIIIc] 
TAULA PER TROBAR LES VIDES DELS SANCTS E DE LES SANCTES SEGONS 

L’ORDE DE L’ALPHABET 
 
A 

 

Lo adveniment de nostre Senyor1 II 
Sanct Andreu VII 
Sancta Anastàsia XXVI 
Sanct Anthoni LIII 
Sancta Agnés LXXIX 
Sancta Àgatha XCV 
Sanct Aman XCIX 
La annunciació de nostra Dona CXII 
Sanct Ambròs CXXV 
La ascensió de Jesuchrist CXLII 
Sanct Antoni de Pàdua CLXI 
Sanct Alexí CLXXVII 
Sanct Apol·linari CLXXXII 
Sanct Abdon e Senén CXCI 
L’assumpció de nostra Dona CCXVI 
Sanct Agustí CCXXVI 
Sanct Adrià CCXLI 
Sanct Arseni CCCIIII 
Sanct Agathon abat CCCV 
 
B 
 
Sancta Bàrbara XII 
Sanct Brandà XLVII 
Sanct Blasi XCIIII 
Sanct Benet CVIII 
Sanct2 Barnabàs CLX 
Sanct Bernat abat CCXX 
Sanct Barthomeu CCXXIIII 
Sanct Breç CCXC 
Sanct Barlam CCCXVIII 
Sanct Bernardí CCCXXXVII 
 
C 
 
Lo trobament de sancta creu CXXIX 
Sancta Coloma XXXVII 
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La circumcisió de nostre Senyor XXXVIII 
La conversió de sanct Pau LXXXII 
La cadira de sanct Pere C 
Sancta Cristina CLXXXIII 
Sanct Christòfol CLXXXVII 
[CCCXLVIIId] 
Sanct Cugat CLXXXVIII 
Sanct Ciriach CCIIII 
Sancta Clara CCIX 
Lo celebrament de sancta creu CCXLIIII 
Sanct Corneli e Cebrià CCXLV 
Sanct Cosme e Damià CCLVII 
Sanct Calixto CCLXX 
Sanct Crisant CCLXXIIII 
Sancta Cecília CCXCIIII3 
Sanct Climent CCXCV 
Sancta4 Catherina CCXCVIII 
Sancta Catherina de Sena CCCXLII 
 
D 

 

De una verge de Antiochia CXXXI 
Dels ligams de sanct Pere CXCIIII 
Sanct Domingo CXCVII 
Sanct Donat CCIII 
Sanct Dyonís CCLXIX 
De la dedicació de la sglésia CCCXXXVIII 
 
E 
 
Sancta Eulària XCVI 
Transladació de sancta Eulària XCVII 
Sanct Eusebi CCXV 
Sanct Egidi CCXXXVI 
Lo exalçament de la sancta creu CCXLIIII 
Sancta Eufèmia CCXLVI 
Sanct Eustachi CCXLVII 
Sancta Elizabet CCXC 
 
F 
 
Sanct Feliu in Pincis LII 
Sanct Fabià LVII 
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Sanct Feliu prevere CIIII 
Sanct Feliu papa e màrtyr CXCI 
Sanct Feliu de Gerona CXCII 
Dels set frares machabeus CXCIII 
Sanct Feliu prevere [CC]XXXV 
Sanct Francesch CCLX 
Deels reys de França CCCXXXIIII 
 
G 
 
Sanct Gregori CIIII 
Sanct Gordià CXLVIII 
Sanct Guillem CLV 
Sanct Gervasi e Prothasi CLXIII 
Sanct Germà CXCI 
[CCCXLIXa] 
Sanct Gorgoni e Dorotheu CCXLII 
Sanc[t] Grisogon CCXCVIII 
 
H 

 
Sanct Hylari L 
Sanct Hierònim CCLXII 
 
J 
 
Johan apòstol e evangelista XXIX 
Los innocents XXXI 
Sanct Johan almoyner LIIII 
Sanct Julià LXXXIII 
Sanct Ignaci XC 
Sancta Juliana C 
Sanct Jordi CXXVII 
Sanct Jaume apòstol CXXXV 
Sanct Johan apòstol evangelista CXLI 
Sanct Johan Baptista CLXIIII 
Sanct Johan e sanct Pau CLXVII 
Sanct Jaume apòstol5 CLXXXIII 
Sanct Jaume apòstol qui és dit Zebedeu CLXXXVI 
Sanct Ypòlit CCXIIII 
Sanct Johan degollació6 CCXXXI 
Sanct Jaume entretallat CCCI 
Sancta Justina CCLVI 
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Sanct Johan abat CCCIII 
 
L 
 
Sanct Longí XI 
Sancta Lúcia XVIIII 
Les letanies CXLI 
Sanct Leó papa CLXVIII 
Sanct Lorenç CCV 
Sanct Lop CCXXXV 
Sanct Lambert CCXLVII 
Sanct Leodegari CCLXIIII 
Sanct Luch e[v]angelista CCLXXI 
Sanct Leonart CCLXXXV 
 
M 
 
Sanct Machari LI 
Sanct Marcell LII 
Sanct Macià apòstol CII 
Sancta Matia Egipcíaca CXXIIII 
Sanct March evangelista CXXIX 
Sanct Marcell papa CXXX 
[CCCXLIXb] 
Sancta Marina verge CLXXV 
Sancta Margarita CLXXVI 
Sancta Maria Magdalena CLXXIX 
Sancta Martha CLXXXI 
Dels VII frares machabeus CXCIII 
Sanct Mamertí CCXXXVI 
Sanct Matheu apòstol CCXLIX 
Sanct Maurici CCLI 
San Miquel archàngel CCLVIII 
Sanct Martí bisbe CCLXXXVII 
Marie virginis nativitas CCXXXVI 
Marie virginis purificacio LXXVII 
Mahomet CCCXXV 
Sant Moysés abat CCCIII 
 
N 
 
Sanct Nicholau XV 
La nativitat de nostre Senyor XXIII 
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Sanct Nereus CXLVIII 
Sanct Nazarí e Celsi CXC 
La nativitat de nostra Dona CCXXXVII 
Sanct Narcís de Gerona CCLXXVII 
 
O 
 
Onze mília vèrgens CCLXXIII 
Omnium sanctoru[m] CCLXXVIII 
Omnium animarum CCLXXXII 
 
P 
 
Sanct Pau hermità XLVI 
Pauli conversio LXVII 
Sancta Paula LXXXV 
La purificació de nostra Dona XCI 
Sanct Patrici CXI 
La passió de nostre Senyor CXIIII 
Sanct Pere màrtyr CXXXI 
Sanct Phelip e Jaume CXXXIIII 
Sanct Pancraci CLI 
Sancta Petronil·la CLIX 
Sanct Pere exorcista CLIX 
Sanct Prim e Felicià CLIX 
Sanct Pere apòstol CLXVIII 
Sanct Pau apòstol CLXXII 
Sanct Prompt e Jacint CCXLII 
Sanct Pastor CCCII 
[CCCXLIXc] 
Sanct Pafunci hermità CCCVII 
Sanct Pafunci CCCVI 
Sancta Pelàgia CCCXII 
Sanct Ponç CCCXII 
Sanct Pelagi papa CCCXXIIII 
Sancta Praxedis CCCXXXIIII 
 
Q 
 
Quinquagèsima LXXXVIII 
Quadregèsima LXXXVIII 
Quatre tempres LXXIX 
Sancta Quitèria CLI 
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Sanct Quirich CLXXVII 
Sanct Quintí CCLXXVIII 
Los quatre coronats CCLXXVI 
 
R 
 
Sanct Remig[i] confessor XLIX 
La resurrectió de nostre Senyor CXIX 
Sanct Remigi CCLXVIII 
Dels reys de França CCCXXVI 
 
S 
 
Sanct Steve màrtyr XXVII 
Sanct Silvèster XXXIII 
Sanct Sebastià màrtyr7 LVII 
Septuagèsima LXXXVII 
Sexagèsima LXXXVII 
Sanct Segon CXXIII 
Lo devallame[n]t del Sanct Sperit CXLV 
Set frares fill[s] de sancta Felicitat CLXXIII 
Los set dormin[t]s CLXXIIII 
Sanct Simplici [e] Faustini CXC 
Sanct Steve papa CXXV 
Sanct Sixto papa CCIII 
Sanct Simphorià CCXXIII 
Sanct Savià e Saviana CCXXXIIII 
Sanct Simon e Judes CLXX 
Sanct Sadorní CCC 
Sancta Susana CCCXV 
 
T 
 
Sanct Tomàs apòstol  XX 
Sanct Thomàs de Contuberi XXXII 
Los tre[s] reys d’Orient XLI 
Del temps de desviació LXXXVII 
Lo trobament de sancta creu CXLVIII 
Lo trobament de sanct Steve CXCVI 
[CCCXLIXd] 
Sanct Timotheu CCCXIII 
Sancta8 Tecla CCLII 
La festa de Tots Sancts CCLXXXI 
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De totes les ànimes CCLXXXIII 
Sanct Theodorí CCLXXXVII 
Sancta Th[eodo]ra CCCXX 
Sancta Taycis CCCXXII 
 
U 
 
Sanct Vincent LXXX 
Sanct Vedast XCVIII 
Sanct Valentí XCIX 
Sanct Vidal CXXX 
Sanct Vitus e Modest CLXII 
Sant Urban CLIIII 
 

Deo gratias 

 
Acaba lo Flors sanctorum tret de latí en romanç.9 Empremtat en la molt 
noble e insigne ciutat de Barçelona per maestre Johan Rosenbach 
almany de Haidelberg. Primer dia del mes de febrer any 
MCCCCXCIIII.10 
                                                           

1 Senyor: senyor a. I1 

2 Sanct: Sanc I1 

3 CCXCIIII: ccxciiiil I1 

4 Sancta: Dancta I1 

5 apòstol: apastol I1 
6 degollació: degollaci I1 

7 màrtyr: matyr I1 

8 Sancta: Sancha I1 

9 romanç: romaç I1 

10 A mà: «H.M.D.L.V. Hieronimo Martinez de la Vega». 
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V.3. VIDES AFEGIDES DEL FLOS SANCTORUM (1490-1496)
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[XXXIIIb] [...]  

[I] DE SANT AMADORa 

ra un hom lo qual se dehia Pacòvius e sa muller havia nom Ataica [e] possehien 
major riquesa que n[eg]u[n] home qui fos en Roma e no havien fil[l] [n]e filla, los 

quals, ab grandíssima affecció pre[g]aven nostre Senyor Déu que·ls volgués don[ar] 
algun fill qui pogués posseh[ir] lurs béns. Les pregàries dels quals duraren per temps 
de XXII anys. Era la muller [XXXIIIc] de Pacòvius molt obedient al marit.  

Esdevenc-se un Divendres Sant que, anant Pacòvius a missa, li apparec lo dimoni 
e dix-li: «Si tu fas lo que yo·t diré, yo faré que ta muller haurà un fill e promet-te, ultra 
açò, donar-te major riquesa que no tens». Al qual Pacòvius respòs que ell era content 
fer lo que ell volia e, axí, dix lo diable: «Yo vull que·t dónes a mi de boca, de cor e de 
voluntat». E Pacòvius ho féu. Aprés, dix lo diable: «Yo vull que revoques a Déu». E 
Pacòvius lo y atorgà. E, ultra açò, li féu revocar tots los àngels e volia que renegàs la 
sacratíssima Verge Maria, senyora nostra, emperò dit Pacòvius tenia en ella special 
devoció e no u volgué atorgar en neguna manera. E, axí, lo dimoni volgué dit Pacòvius 
li fes un scrit de la sua mà, volent que l’scrigués ab sanc de la sua persona, ço és, de la 
sua spatle e del dit manovell, la qual cosa se féu axí com lo diable ordenà e volgué. Fet 
açò, Pacòvius demanà al dimoni que, encara que ell hagués fet tot ço que fet havia, si 
podia entrar en la església axí com acostumava per oir missa e l’offici divinal e offerir 
al prevere axí com fehia abans; e lo dimoni dix-li que sí, emperò que offerís diners 
dolents. E més li demanà: si poria acullir e albergar pobres en sa casa axí com era sa 
usança e lo diable li dix que sí, emperò que, com tota la gent fos adormida, que ell los 
lançàs de casa e, axí, Pacòvius lo y promés. E, axí, lo diable li dix: «Ves-te’n tan prest e 
trobaràs ta muller, que vol anar a missa, usa ab ella carnalment e emprenyar-l’as». 

E Pacòvius, volent seguir aquesta sugestió diabòlica, se’n tornà a casa sua e trobà 
la muller que volia anar a la sglésia per oir l’offici com tal dia requeria. E pres-la per la 
mà volent-la induir a l’acte de carnalitat, la qual no lo y volgué consentir, dient que en 
tal dia no era lí[cit a] ells ajustar-se e que axí era prohibit per la sglé[sia]. Porfidiant e 
perseverant dit Pacòvius en sa r[e]questa, la muller li consentí, protestant, emperò, 
el[la] que, si se emprenyava de fill o de filla, que tal [fr]uyt ella dava al diable. E, axí, 
Pacòvius, qu[a]si forçadamen[t], [h]agué part ab ella e, perme[t]ent-ho Déu, se 
emprenyà [XXXIIId] de un fill, lo qual, com és usat de les dones, portà nou mesos. 

Venint, emperò, dita dona al part, com lo fill fos nat, dix la mare [de l’in]fant que 
no li daria a mamar de la sua let, mas que li’n donàs lo diable, de qui era e ella lo havia 
dat. Vista tal opinió, Pacòvius pres l’infant e donà’l a alletar a una dida, la qual alletà 

                                                             
a Data de celebració: 27 de març? Als segles XV i XVI, les misses de sant Amador adquiriren una gran 
popularitat a les terres de la Corona d’Aragó i consistia a cantar trenta misses pels difunts, tal com féu sant 
Amador per salvar l’ànima de la seua mare. 

E 
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dit infant tres dies, e lo quart dia vengué una legió de diables, los quals prengueren 
l’infant e portaven-lo-se’n en lo mont de Egipte, lo qual se diu que és habitació de 
diables. En la qual muntanya stava un hermità e, stant a la porta de la sua capella, 
havent ja celebrada missa, visiblament vehé los diables que se’n portaven un infant e, 
encontinent, féu oració dins dita capella su[pp]licant a la Mare de Déu que li plagués 
r[eve]lar e demostrar aquella cosa què era. E, tor[na]t a la porta de dita capella, trobà 
que los dimonis li havien lexat l’infant e, de [part] [d]e nostre Senyor, conjurà los 
dimonis que li [d]iguessen de qui era aquell infant e un de aquells diables comtà-li tot 
lo que era stat. E, encon[t]inent, lo hermità pres lo senyal de la creu e lo salispasser e 
pregà a nostre Senyor Déu que manàs a aquells diables que se n’anassen. E, fet lo 
senyal de la creu, tota aquella legió de diables se’n fugí e jaquiren aquí lo infant. 

Aprés, lo bon hermità féu oració a nostre Senyor Déu e a la sacratíssima Verge 
Maria, mare sua, senyora nostra, li volgués demostrar alguna font d’aygua hon pogués 
batejar dit infant e, encontinent, hixqué aquí una font d’aygua a hon batejà dit infant e 
posà-li nom Amador. Encara més, se posà dit hermità en oració pregan[t] a Déu, nostre 
Senyor, que li donàs manera e [e]ndressa com poria nudrir dit infant e, de continent, 
véu venir una cèrvia ab les mamelles plenes de let e, acostant-se a ell la dita cèrvia, lo 
hermità pres lo infant e mes-li lo moguró de la mamella de la cèrv[ia] en la  boca e, de 
continent, disponent-ho la di[vi]na clemència, lo infant mamà complida[men]t. E, axí, 
tots d[ie]s Déu trameti[a aque]lla cè[rv]ia cinch vegades[s] e, axí, fon cr[ia]t aquell 
i[nfant] fins q[u]e fon en [ed]at [XXXVa] de desmamar. E, aprés que fon de cinch anys, 
sant Pau féu-li mostrar de legir entant que vingué [ésse]r prou docte e signantment en 
la ley divina. E, essent en los anys perfets per ésser prevere, sanct Pau lo féu ordenar.  

Aprés que fon prevere e celebrant moltes vegades, entre les altres se sdevenc un 
dia que, celebrant Amador e essent aquí sanct Pau, qui hoïa la sua missa, dit sant Pau 
plorà molt en aquella missa, la qual cosa sabent Amador no volgué aquí tantost 
demanar la causa de tantes làgremes, mas aprés, passats alguns dies, Amador demanà 
a son mestre per quina causa ell plorava e que no menjaria ni beuria fins atant que lo y 
hagués manifestat. Per què sant Pau li narrà en quina manera era stat aporta[t per] los 
diables aquí, al seu hermitatge, e com lo y [ha]vien lexat. Oïdes aquestes coses, Amador 
pre[s] gran tristícia aquí en si mateix e començà mo[lt] agrament a plorar dient a sant 
Pau que vertaderament ell pensava que ell fos son pare e la cèr[vi]a sa mare. E, axí, en 
aquesta manera Amador res[t]à molt desconsolat e, ab molta efficàcia e [de]voció, ell se 
mes diverses vegades en oració pregant a nostre Senyor Déu e a la sacratíssima Verge 
Maria, mare sua, que plagués a lur clemència li volguessen revelar la ànima de son 
pare e de sa mare si eren en stament e via de salvació, e açò durà per algun temps. En 
aquest endemig, sant Pau, ple de moltes virtuts, reté l’esperit a son creador e Amador, 
ab moltes làgremes e devotes oracions, psalms e hymnes, soterrà aquell en lo seu 
oratori, davant l’altar. 
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Un dia, stant Amador a la porta de la c[a]pella, véu venir una legió de diables qui 
por[ta]ven una dona e ell, encontinent, posà’s en oració e ferventment demanà a Déu 
que li volgués revelar quina dona era aquella. Feta la oració, ell hixqué a la porta de la 
capella e vehé que los dimonis li ha[vien] dexada la dona davant la capella, la qual 
[do]na sant Amador vehé que [er]a turmentada en l[a] manera següent, ço és, que ella 
[ten]ia en lo cap una [co]rona d[e f]oc en què staven d[ues] legions [de] diabl[es] [e 
ha]via e[nm]ig de dita [XXXVb] corona un puig de foc que poderosament cremava. E 
per una orella entrava un vent fret e exia per l’altra; e per lo nas li exia pudor 
incomportable. En la boca tenia una spasa aguda e cremant qui la obria fins a les orelles 
e en modo de correja tenia dues serps e cascuna tenia lo muguró de cascuna mamella e 
suclaven contínuament. Axí mateix, de les sues mans exia foc e no tenia sinó una 
camisa foradada, e los dimonis per aquells forats li donaven grans punxades de foc. E 
davant tenia un bací d’aygua bullent e pudent e d’aquella aygua los dimonis li’n 
rentaven la cara e lo que tenia descubert; e portava un mantel cremant. 

Vist açò, sanct Amador hagué gran pietat de la dona e conjurà los dimonis e 
manà que li levassen la spasa de la boca, que ab ella volia parlar, e los dimonis feren ço 
que·ls era manat. E sant Amador dix a la dona per qual raó o causa sofferia tanta pena 
e la dona li respòs: «Yo era dona molt rica e haguí marit que fo molt honrat e, per causa 
de tantes riqueses, yo havia molta supèrbia e Déu, com a just, ha’m condemnada que 
aport aquesta corona que·m veus portar al cap e, més, los diables que són en la corona 
són perquè, com yo anava a missa, me abillava de molt fins draps, ioyes e perles 
perquè la gent me miràs; e en la sglésia era causa que, per mirar a mi, molts se 
oblidaven fer oracions. Lo vent qui m’entra per la una orella e hix per l’altre soffir yo 
per quant la paraula de Déu me entrava per una orella e exie’m per l’altre. La spasa 
que yo port en la boca és perquè, quant hoïa preïcar algun, dehia a molts que no·m 
plahia lo que sermonaven, no que no fos ver, emperò que los qui prehicaven no 
obraven segons dehien. Les dues serps que·m tenen senyida e suclen-me les mamelles 
‒e aquesta és la major pena que yo sofferesch‒ és per q[ua]nt, essent mon marit fora de 
casa, e féu un v[ia]tge en lo qual stigué tres anys e servà lealt[a]t de matrimoni, yo fiu 
lo contrari e cometí a[d]ulteri ab un altre hom, del que hagué un fill. E, per [n]o ésser 
descuberta, aprés que l’ha[gu]é parit, fuy h[o]micida de mon fill mateix e, aprés, lo 
soterrí e[n] un femer. E l’ome ab qui [XXXVc] yo cometí aquest sceleratge donà’m una 
sinta, la qual no gosava portar per no ésser coneguda sinó sobre la camisa, e açò és la 
causa per què tant me turmenten aquestes dues serps. Lo puig de foch que port al cap 
és per l’or, perles e pedres precioses que supèrfluament portava. Lo mantell que·m 
veus portar és perquè, quant mon marit1 morí, me jaquí una rica roba e dix-me que la 
venes e del preu que·n fes dir misses e yo no fiu res. La camisa foradada, per los forats 
de la qual los diables me donen terribles punxades, és una camisa que doní a una dona 
contreta en casa de la qual se havia mes foc e ella fugí nua e yo lancí-li aquesta camisa 
dolenta e no·m plagué donar-li’n altra bona; e los diables no·m poden punxar sinó per 
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los forats. E aquest bací d’aygua són los rentaments que·m fehia perquè les altres dones 
haguessen enveja de mi». 

E, lavors, sant Amador li dix per qual peccat sofferia més pena, per matar lo fill o 
per la offença de son marit, e ella respòs que molta més pena sofferia per la offença de 
son marit que per haver mort l’infant. E, lavors, la mare li demanà qui era ell, car 
servidor de Déu li semblava, e sant Amador li recontà lo que lo sant hermità li havia 
revelat, ensemps ab lo nom de son pare e de sa mare. E la dona turmentada conegué 
que era son fill e demanà-li perdó e que no guardàs son deffalliment, mas que li ajudàs 
ab ses devotes oracions per quant ella era sa mare. Oint açò, sanct Amador, enujat per 
lo que hoïa e vehia, dix que era content ajudar-li si fer-ho podia. Respòs la mare: «Fill, 
si tu·m celebres XXXIII misses com yo·t diré, yo seré delliurada de aquestes penes». E 
sant Amador s’aturà acort dient ésser indigne per quant era fill de tals pare e mare e, 
abans2 que fos concebut, era ja dels diables. Dix la mare: «Fill, no duptes en res, car 
D[éu] te ha feta gran gràcia». E, axí, li mostrà la ma[n]e[ra] que havia tenir en celebrar 
dites misses, ço é[s], VII misses a honor de la Verge Maria per los set [g]oigs que ella 
hagué del seu gloriós fill, tres [de l]a sancta Trinitat, I del Sant Sperit, I de sancta 
Ma[r]garida, e VI [de] santa Magdalena, e III per sa[n]t Miquel e per tots los [XXXVd] 
àngels, e IIII per los apòstols, e I per los evangelistes, e I de la creu, e I una dels màrtyrs, 
e una de confessors, e una de les verges e III de deffunts. E, axí, sant Amador ho 
acceptà e promés de fer-ho. E la mare lo pregà que, axí mateix, les celebràs per son pare 
e seria desliurat de pena: «E certific-te, fill, que no és negun chrestià qui no les celebràs 
o fes celebrar per pare e mare». Dix sanct Amador: «Com celebraré per mon pare si ell 
és del diable ab carta de sa mà?». Respòs la mare: «Fill, ton pare era molt devot de la 
Verge Maria e no la volgué may renegar; celebra aquexas misses, que la Verge Maria 
obtendrà gràcia de son fill que ell serà delliure. E sàpies, fill, que, abans que yo morís, 
me confessí diligentment de tots mos peccats que, si açò no hagués fet, tu no·m pories 
aju[d]ar». E, dit açò, los diables li tornaren la sp[a]sa en la boca e desparegueren tots ab 
ella. 

Vist açò, sant Amador començà a celebrar dites misses per la ànima de sa mare; 
acabad[es], doncs, les XXXIII misses e finida la derrera, dix: «Requiescat in pace», com és 
costuma. Vehé molts [àn]gells qui portaven una dona ab una coron[a] d’or al cap e 
posaren-la en un corn de l’altar. Pensant sant Amador que fos la Mare de Déu, volgué-
li fer la reverència acostumada y ella no u volgué, ans li dix que ella era sa mare, la 
qual era desliure per les misses que celebrades havia e li eren recompensats CXXI any 
que havia sofferir aquelles penes que vistes havia. E, dit açò, encontinent, desparegué. 
E començà sant Amador a celebrar les dites misses per son pare restant molt aconsolat 
per la mare. Aprés que foren ja acabades les misses que celebrades havia, vehé entrar 
un àngel en la sglésia qui li portava la carta de son pare, lo qual li revelà [com] son pare 
era desliure de les penes. Sant Amador, emperò, se partí de aquí e vingué-sse’n en 
Roma e revelà per orde al papa lo que vist havia e edificà aquí una [c]apella a honor de 
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la sacratíssima Verge Maria, [Ma]re de Déu, senyora nostra, hon serví Déu 
de[vo]tament, fent transl[a]dar los ossos de son pare e [de] sa mare, tot em[...] a glòria 
d[e De]u, q[ui] [...] [re]gna per [to]ts temp[s]. 

                                                             
1 marit: mari I2 

2 abans: abas I2 
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[LXb] [...]  

[II] DE SANTA BRÍGIDAa [LXc] 

anta Brígida fon filla de Disco e la mare havia nom Brocha, chrestians e catòlics 
naturals de la vila de Hibèrnia.b Aquesta santa donzella, encontinent, en lo principi 

de la sua infantea, començà a pensar entre si los fets de Jesuchrist e en les sues obres. E 
en la vila on stava havia un monestir de dones molt [b]ell e, abans que aquesta santa 
verge se enclogués en aquell monestir, ella fehia moltes caritats e almoynes dels béns 
paternals. Aprés, per conservació de son bon prepòsit e virginitat, se enclogué en dit 
monestir, en lo qual molt devotament conversà entant que, essent ja en edat de casar, lo 
pare e la mare delliberaren de voler-la maridar. La qual, per lo prepòsit sanct que tenia, 
dix que ja era sposada ab Jesuchrist e que, d’aquí avant, no li’n parlassen, altre no·n 
pendria. E, lavors, ella delliberà pendre àbit axí com les altres qui en dit monestir eren. 

Aprés cert temps, morí la abadessa de dit monestir e, de voluntat de totes les sues 
sors e del bisbe de aquella ciutat, fon eleta en abadessa, e era en lo temps de les messes. 
Succehí que lo monestir tenia sembrats per obs de la lur vida e dita abadessa, com 
aquella qui era prelada e tenia càrrec de totes coses, tramés a fer segar los blats del 
monestir e, segant los segadors, vingué tanta pluja que tots los segadors dels altres 
vehins hagueren de lexar lo segar e metre’s en loc exut, exceptat solament los obrers 
del dit monestir, qui no·s mullaren en gens. Axí mateix, aquesta sancta abadessa 
convidà certs bisbes en lo monestir e ordenà que aquell dia munyissen tres vegades 
una vaca e, axí, bastà la let als pobres e a tota la companya. E, axí, la sua fama 
augmentà contínuament de gran santedat, vists los grans miracles que Déu fehia per 
ella. 

Un home de mala vida havia gran enveja de sancta Brígida e vingué-li fictament 
demanar-li almoyna contant-li moltes misèries que passava, al qual, havent pietà 
sancta Brígida, manà donar set ovelles que tenia per [LXd] ús del convent, lo qual home 
pres dites ovelles e portà-les-se’n a la sua casa y ell tenie’n altres set. En la nit següent, 
per voluntat de nostre Senyor, les set ovelles que santa Brígida li havia donades e les 
set que abans tenia se trobaren dins lo monestir, no sabent-ho la abadessa, emperò lo 
sendemà vingueren l’ome e la muller a santa Brígida e confessaren-li lo que havien fet 
e la intenció, per què e ella, ab grandíssima caritat, los amonestà e·ls conduhí a la fe 
cathòlica. 

Un cavaller de la vila tenia una molt bella spasa, la qual prestava moltes voltes a 
amichs seus. Aquest se enamorà de una dona casada, la qual li dix que seria contenta 
de fer per ell si, emperò, ell lançava la spasa en mar, la qual cosa ell féu. E, aprés, la 

                                                             

a Data de celebració: 1 de febrer. Santa Brígida (ca. 451-525), religiosa que fundà diversos convents, com el 
de Cill Dara. 
b Irlanda. 
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dona no li volgué attendre lo que promés li havia, de la qual cosa restà lo cavaller en 
molt enuig e gran desesperació e acorregué a santa Brígida accusant-li son peccat. Del 
qual santa Brígida, havent compassió, hagué gran dolor e mes-se en oració pregant 
Déu per ell que li donàs alguna consolació perquè no·s perdés. E, axí, compraren molt 
peix per lo monestir, entre lo qual n’i havia un molt gran e gros, e, axí, pregaren lo 
cavaller lo volgués obrir, lo qual molt volunterosament ho féu, e, disponent-ho la 
divina providència, trobà la spasa que lançada havia en mar dintre lo ventre de aquell 
peix, de la qual cosa fon molt alegre. E, d’aquí avant, esmenà la sua vida e visqué fent 
bones obres fins que morí. 

Vingueren una volta tres pobres a santa Brígida per demanar-li almoyna e ella, 
plena de caritat, no trob[a]nt altra cosa que·ls donàs sinó un càlzer d’argent ab què 
dehien missa, e aquell los donà. E, aprés, vingué lo bisbe de aquella ciutat per celebrar 
missa e santa Brígida, pensant que havia dat lo càlzer, no sabent alre què fer, mes-se en 
oració. E, axí, levant-se de la oració va veure prop d’ella un càlzer semblant a l’altre, de 
què hagué gran alegria e donà la[ors e] gràcies a la immaculada Mare de Déu e al seu 
unigènit fill, lo qual viu e regna in [se]cula seculorum. 
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[LXXXVIc] [...] 

[III] DE SANCT VICENS FERRERa 

o gloriós confessor sant Vicens, en lo món, per vida e doctrina resplandí e clarejà 
circa l’any de nostre Senyor MCCCC,b e més. E passà d’aquesta vida en l’any mil 

CCCCXVIII e, aprés, fon canonizat e scrit en lo catàlogo dels sancts per papa Calixto terç 
en l’any mil CCCCLV.c 

Fon aquest sanct Vicens [LXXXVId] nat en la ciutat de València del linatge antic e 
noble dels Ferrers, de pare e mare cathòlics engendrat. Foren son pare e sa mare 
persones devotes e de virtuts ennoblides e decorades. Fon son pare notari públic, lo 
qual procreà de sa muller tres fills: lo primer havia nom Pere; lo segon Bonifaci,d home 
molt fundat en leys, qui, aprés de ésser-li morta la muller, se féu monjo de cartoxa; lo 
terç fon aquest Vicens, lo qual visqué verge e pur e, la sua juventut e puerícia, ab tota 
puritat passà exercitant-se contínuament en les set arts liberals, en les qual fon molt 
docte. 

Essent, emperò, de edat de XVIII anys, considerà en si [m]ateix, gover[n]ant-lo 
l’Esperit Sant, no ésser co[sa] segura los [c]avallers de Jesuchrist habitar en lo món. 
[In]spirat, doncs, per voluntat divina, deliberà entrar en l’orde de preÿcadors y, de 
f[et], ho meté en obra en lo covent dels dits religiosos de la dita ciutat de València e 
aquí, perseverant e conversant en bones obres, meresqué ésser promogut en mestre en 
theologia. Al qual, axí vivint en bones obres, foren fetes offertes, tant per prelats de 
santa mare Sglésia com per prínceps e senyors temporals, de dignitats ecclesiàstiques, 
les quals [to]tes menyspreà y elegí ésser menor e pob[r]e en la [LXXXVIIa] casa de Déu 
per seguir la via e doctrina del gloriós pare sant Domingo. 

Aprés, per voler duplicar lo talent evangèlic a ell comanat, cerquà moltes ciutats, 
viles e locs preïcant la paraula de Déu, ço és: València, Aragó, Cathalunya, Castella, 
Bretanya, Normandia, Savoya, Piamunt, lo Delfinat, ribera de Gènova, Borbó e la major 
part de França. Hagué special gràcia de Déu en lo seu sermonar, que no era poca 
abmiració, axí com los apòstols, que en qualsevulla part que sermonàs y en la lengua 
sua materna era entés per altres nacions. E, encara que los sermons fossen prolixos, 
negun dels oïdors no s’enujava, car la sua loqüela fervent e devota scalfava los ànimos 

                                                             
a Data de celebració: 5 d’abril. Sant Vicent Ferrer (1350-1419) fou un predicador dominic valencià que influí 
en la política i la devoció del seu temps i del qual es conserven multitud de sermons. Es representa amb 
l’hàbit dominic, el braç dret alçat i el dit índex estés, sovint acompanyat d’un filacteri amb la inscripció 
«Timete Deum et date illi honorem quia venit hora iudiciis eius», en al·lusió al Judici Final, tema recurrent en la 
seua predicació.  
b Si es refereix a l’any de naixement, hi ha un error per MCCCL, encara que potser fa referència a la data 
d’inici de la seua tasca missionera i predicadora, iniciada el 1399. 
c Calixt III, papa del 1455 al 1458, conegut també com a Alfons de Borja.  
d Bonifaci Ferrer (1355-1417), conegut sobretot per la seua participació en el Compromís de Casp (1412), 
igual que el seu germà, com a representant del regne de València i per la seua traducció al català de la 
Bíblica.  

L 



1124 

dels oïnts com a falla. Era, axí mateix, per special do de l’Sperit Sant, oït tant per los qui 
luny li eren com per los qui prop li staven, tant per indoctes com per doctes, tant per 
innobles com per nobles, tant a moros com a jueus, los quals moltes vegades 
voluntàriament als seus sermons venien, en tal modo que molts de aquests a la santa fe 
cathòlica convertí e, segons consta en lo procés de la sua canonizació, XXV mília d’ells a 
la lum de veritat reduhí. 

En la ciutat de Leyda, sermonant aquest gloriós confessor, quasi totes les dones 
públicas e desonestas, a continència e a honesta e virtuosa vida, provocà e aportà, de 
on los ruffians e vivints ab dites desonestes dones deliberaren de voler-lo matar. 
Emperò, venint ells ab lur perversa e iníqua voluntat davant lo gloriós confessor, ell los 
amançà de manera que, de [le]ons, tornaren anyells e, axí, esmanaren en lur m[al]a 
vida. 

Aprés, morint papa Climent, al qual succehí Benet de Luna, en temps de scisma,a 
fon instituït mestre del sagro palàcio e fon ab molta familiaritat ab lo dit papa Benet, 
del qual, aprés, se apartà per certs bons respectes. Finalment, tornà a l’offici apostòlich 
de prehicar y sermonar la paraula de Déu e açò continuà per spay de XXX anys.  

Lo modo de la sua s[a]nta doctrina e prehicació era que, en lo loc on [ell?] devia 
preïcar, primerament, ab fer[LXXXVIIb]vent e molta devoció e làgrimas, ell humilment 
celebrava e en lo mig de la missa ell sermonava ab molta fervor.  

Era, encara, aquest gloriós confessor de maravellosa conversació, car ninguna 
hora del dia ni de la nit no fon may vist ociós, contínuament stant en studio, en oració e 
contemplació o verament donant audiència als qui venien a ell per consell o altra causa 
spiritual. Axí mateix, era molt abstinent, car no menjava sinó una vegada lo dia e no 
menjava carn en ninguna manera, sinó en malaltia. Del seu vestir, és cosa increïble 
quant anava pobrament vestit! Saben-ho los qui ho han vist, significant als miradors la 
pobrea del seu spirit. No tenia res propi, sinó tan solament lo breviari per dir offici e la 
Bíblia per sermonar. E, com algun temps fos malalt en la una cama, no cavalcava per lo 
camí ab mula ni cavall, sinó humilment ab un ase. En lo seu dormir adomava molt lo 
seu cors per quant fugia lits molls o altres delicadures; dormia, emperò, en loc dur e 
moltes vegades ab una pedra al capsal, vestit e no pas despullat ni cubert, sinó tan 
solament ab l’àbit se reposava, aprés del qual breu repòs se metia devotament en 
oració. Entre los discordants contínuament treballava metre pau.  

Essent ja en edat de setanta-e-un any, vingué en una malaltia e, sentint-se acostar 
a la mort, armat molt devotament dels sants sagraments ecclesiàstics, com a vertader 

                                                             
a Climent VII, papa d’Avinyó del 1378 al 1394. Benet XIII, papa del 1394 al 1417. Tots dos estan xonsiderats 
antipapes per l’Església. El Cisma d’Occident fou una escissió entre els cristians d’Occident provocada per 
l’existència entre el 1378 i el 1417, de dos, i fins a tres papes simultanis, residents a Roma i Avinyó (i Pisa), 
fet que comportà la divisió per raons d’obediència, entre regnes i ordes religiosos.  La Corona d’Aragó es 
posà del costat dels papes d’Avinyó. Sant Vicent Ferrer, juntament amb Alfons de Borja, jugà un paper 
important en la resolució del conflicte. 



1125 

cathòlic e amic de Déu, reté la gloriosa ànima sua a Déu omnipotent, son creador, e a la 
sacratíssima Verge Maria, mare del redemptor nostre Jesucrist, en lo mes de abril, en 
l’any mil CCCCXVIII, un dimecres ans del Diumenge dels Rams. Lo qual benaventurat 
confessor fon molt honradament soterrat en la ciutat de Vannes, en Bretanya, en la 
sglésia cathedral de la dita ciutat, per quant no hi havia monestir de l’orde del dit 
gloriós Sant Domingo, en lo qual loc ha fets e fa molts miracles a honor e glòria de Déu 
omnipotent, al qual sia honor, glòria e reverència per totstemps. 
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[CVIIb] [...] 

DE SANT ONOFFREa [CVIIc] 

afunci,b de gloriosa memòria, alguns secrets de sos pensaments en aquesta 
següent manera descobrí dient: «Yo, Pafunci, com stigués solitari en ma cel·la, 

pensí en mi matex de anar-me’n al desert e veure los monastirs dels sants monjos e la 
vida de aquells y en quina manera servien a Déu. E, havent aquest deliber, me posí en 
camí e caminí per certes jornades fins que fuy arribat en lo desert. Portava, emperò, ab 
mi uns quants pans e una poca d’aygua per no defallir en lo camí, ver és que al quart 
dia me mancà la provisió. Aprés, emperò de moltes congoxes e treballs, havent stat yo 
en terra prostrat per cançament axí com home mort, Déu, per sa clemència y benignitat, 
me féu veure ab mos ulls un home molt maravellós e de resplandor molt spantable e 
de gran bellea, de statura gran y de bella cara. Vist yo aquell me spantí, emperò ell se 
acostà a mi ab gest molt plasent e, tocant-me los braços e les mans, me féu retornar en 
les primeres forçes mies e axí·m leví molt alegre e, ab la ajuda de nostre Senyor, yo fuy 
per lo desert XVII dies fins que fuy arribat al loc que nostre Senyor Déu a mi, indigne 
servidor seu, havia deliberat mostrar.  

»E, axí descançat, stava pensant de quant luny era vengut e, de molt luny, viu un 
home de spantable statura, tot pelós, a manera de una bèstia salvatge perquè tenia los 
cabells tant loncs que tot lo cors li cobrien. Portava fulles de herbes per vestidura e 
senyie’s ab aquelles. En veure’l, yo m’spantí molt e no sabí alre què fer, sinó que·m 
metí en fuita, per quant de ma vida tal cosa havia vista, e me’n pugí en un pujolet e 
aquí, tot tremolant, cayguí, stant amagat per no veure’l. E, veent-me ell jaure en aquell 
puig, cridà a alta veu e dix: “Servent de Déu, devalla ací a mi, car yo só home mortal 
axí com tu”. Yo, lavors, aconsolat de les sues paraules, devallí encontinent e acostí’m al 
sant hom e, tot tremolant, me lancí als seus peus, emperò ell no u volgué, ans manà 
que·m levàs dient: “Tu es servidor de [CVIId] Déu e has nom Pafunci, amic dels sants”. 
E en aquesta manera me leví ab fervent desig de saber quina e qual era la sua vida, 
alegrant-me e dient en mon pensament: “Déu omnipotent, qui m’ha conduït en aquest 
desert, ha complit gran part de mon desig”.  

»E, lavors, diguí al vell: “Pare, Déu beneït e gloriós me ha molt aconsolat de la 
tua vista, mas, emperò, ab humil e devot cor te prec y, per aquell per amor del qual tu 
stàs en aquest desert, te conjur que tu·m digues qui es e com has nom e quant ha que es 
en aquest loch”. Lo servidor de Déu, conexent en sperit com ab gran grat oiria yo lo 
que ell me explicaria de la sua vida e penitència, començà dir: “Religiós jermà, perquè 
veig ab quanta affecció vols saber les longas misèries de ma vida yo só content contar-

                                                             
a Data de celebració: 12 de juny. Sant Onofre visqué al segle IV i es representa despullat amb una gran 
barba i cobert amb el seus cabells, sol dur un cinturó fet de rames. 
b Nom que fa referència a nombrosos anacoretes d’Egipte als segles IV i V confosos sovint per 
l’hagiografia. El més destacat és l’autor de la vida de sant Onofre. 

P 
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les-te del principi lur. Yo, Pafunci, jermà en Jesuchrist, he nom Onofre e no ha menys 
de LXX anys que visc y stic en aquest desert e la mia pràtica és stada molt ab los 
salvatges. E és stat lo meu menjar herbes contínuament, he albergat en diverses 
muntanyes speluncas e valls e en tot aquest temps mai he vist altre home, sinó a tu, ni 
may ningú m’à dat a menjar. Emperò, yo só stat criat en un monestir qui·s diu 
Hermòpolin,a en la província de Thebas,b en lo qual estaven cent monjos e lur vida era 
tal que en costumes e obres vivien egualment ab la regla e disciplina sana. E, axí, no 
temien les procel·loses ones del món e anaven ab pensaments e ymaginacions santes e 
fe puríssima e caritat perfeta, davant Déu servaven gran silenci en modo que quasi no 
parlaven, sinó ab senyals.  

”En aqueix monestir me ensenyaren de minyonesa la santa Scriptura, aquí 
aprenguí la forma e regla dels frares. Dels quals frares oí moltes voltes la vida del 
nostre gloriós pare Helias, lo qual studià en lo desert de affligir-se ab tants dejunis e 
oracions que meresqué haver de nostre Senyor gran virtut e, levat en un carro de foc, 
donà part dels dons del Sant Spirit al seu pobre dexeble, ja vell, per no veure la pena de 
la mort. Por[ta]ven en eximpli, axí mateix, al gloriós sanct Johan Baptista, qui en lo 
Testament Nou fou lo major [CVIIIa] sant nat de dona, lo qual per molts anys, macerant 
lo seu cors, meresqué batejar lo nostre redemptor Jesús en lo flum Jordà. E yo, oint-los 
contar les lurs excel·lències, dehia’ls: ‘Per quina causa vosaltres, més vells, de la vida e 
miracles de aquexos vos spantau e per què tantes vegades contau la lur història? Són 
per ventura los qui stan en lo desert més forts que vosaltres o menys?’. E ells 
respongueren-me dient: ‘Fill, més  forts són que nosaltres perquè viuen sens adjutori 
humà e nosaltres, qui som en lo monestir, miram la un a l’altre e tots plegats diem 
l’offici. E, si algú de nosaltres ve ninguna infirmitat corporal, los qui són sans, 
encontinent, han ànxia de aquell e li ajuden. E, axí com veus, nós stam en bona casa 
hon no·ns nou la calor del sol ni plujà o altre turment de vents. Mas, emperò, los 
monjos qui stan en lo desert no han consolació alguna, sinó de nostre Senyor Déu. E, si 
qualque volta sofferen tribulacions, congoxes e affanys o començen pelear ab lo 
enemich de natura humana, qui·ls ajudarà? Perquè los servidors de Déu qui no tenen 
consolació humana alguna cert és que la han de la divina clemència. E, si tenen fam, 
qui·ls darà a menjar? E, si han set, qui·ls darà a beure? E no és dupte que en lo desert és 
gran treball per quant cosa alguna necessària no·s troba. E, axí, primerament, los qui 
desigen e delliberan fer lur vida en lo desert han necessari de haver temor de Déu e 
treballen e affligixen los lurs cossos en fam, set, en treballs e passions. E contra los 
aguayts del dimoni combaten esforçadament e, perquè vençen les lances cremants de 
l’enemic, fan lur guerra ab coltells spirituals. E açò fa lo dimoni enemic de humana 
natura e inventor de tota maldat, treballant per trastornar los servidors de Déu e 
tornar-los al compàs de la sua invetereda malícia e retraure’ls de la bona voluntat e 

                                                             
a Hermòpolis, antiga població d’Egipte, actualment Al-Ašmūnayn. 
b Tebes, antiga població d’Egipte a la vora oriental del Nil, la zona era un lloc tradicional d’ermitatge. 
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prepòsit en què han començat e los bons pensaments lurs illaquear-los ab los delits 
mundanals. Emperò, Déu totpoderós, qui no desempara a d’aquells [CVIIIb] qui en ell 
speren, los té circuïts ab les armes de la sua gran potència de manera que la temptació 
del maligne spirit no gosa ni pot lançar per terra aquells qui la divina misericòrdia 
deffença. E per ço los tramet nostre Senyor Déu moltes vegades àngels e lo que han 
mester per quant en lo psalmista és scrit: Los sants qui tenen ferma sperança en Déu hauran 
fortalea, pendran ales, axí com les àguiles volaran e no defalliran.1a E més és scrit en altra 
part: Los qui han set són provehits de la sobirana font e les fulles de les herbes són dolçes en lurs 
boques com a bresca de mel.b E, axí, si lo bon monjo luyta algunes vegades ab lo dimoni 
no pot caure. Fill, ¿no sabs ço que és scrit en lo libre dels psalms que en la fi lo pobre no 
serà oblidat e la paciència dels pobres no perirà jamay?c Car, certament, quiscú rebrà 
satisfacció de sos treballs. E per ço és benaventurat aquell qui tem e ama Déu e viu 
virtuosament. E sàpies, fill, que los àngels servexen quiscun dia als homes sants e per la 
sobirana virtut los cossos e ànimes d’aquells són il·luminades’.  

”A la fi, per raó de açò, yo, pobre Onofre, adoctrinat molt delicadament per 
aquells religiosos, pensí de quant gloriosa benaventurança en lo cel se alegren los qui 
per amor de Déu sofferen tribulacions, cremava lo meu cor ab sobiran desig de lexar 
tots los mundanals delits e acostar-me a Déu. E, com yo, ab contínua ànsia, pensàs 
aquestes coses, sperada certa hora de la nit, leví’m del lit molt secretament e, prenent 
un poc de pa ab cert legum, qui no·m bastà sinó per quatre dies, e en aquesta manera 
me partí pregant Déu devotament que li plagués mostrar-me loc al meu viure 
condecent. E, axí, arribí a unes grans muntanyes en loc desert e pensí en mi matex 
restar-me aquí e, encontinent, viu una lum molt resplandent e pensí que per aquella 
lum yo me’n degués tornar al loc de hon era partit. E, axí, encontinent, isqué del raig de 
aquella claror un home de molt bel aspecte e acostà’s a mi e dix-me: ‘No t’spantes, 
Onofre, per quant yo só àngel que per ordinació divina só dat en [CVIIIc] custòdia tua e 
só vengut per guardar-te, axí com he fet del dia que fuist nat ençà, e vull-te 
acompanyar e menar fins al desert. Sies perfet e camina davant Déu humilment, 
treballe ab goig e alegria spiritual, guarda bé lo teu cor quant poràs, persevera en ben 
obrar e sàpies cert que may te lexaré fins a presentar la tua ànima davant Déu’.  

Aquestes coses me parlà l’àngel acompanyant-me per lo camí e, axí, anam tots 
dos dues legües e més. E arribam a una molt bella cova, a la qual yo m’acostí volent 
demanar si per ventura fos algun dintre e, segons la costuma dels monjos, comencí a 
cridar e demanar la benedictió. Cosa maravellosa que, encontinent, viu exir de la 
spelunca un home sant al seu aspecte e yo, vist aquell, me prostrí en terra per 
reverència sua e ell me pres, em levà de terra e, besant-me, dix: ‘Tu seràs lo meu 
companyó en aquest desert e vida hermitana, per ço, entra e nostre Senyor te darà la 

                                                             
a Sal 103, 5. 
b Sal 19, 11. 
c Sal 22, 25. 
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sua gràcia e benedicció’. E, axí, entram los dos en la cova, en companyia del qual yo 
stiguí per molts dies demanant-li studiosament de la vida solitària. E, passats alguns 
dies, amonestant-me, dix: ‘Fill meu, leva sus e vine ab mi perquè en lo més secret del 
desert has entrar e star solitari en altre hermitatge e, si seràs bon cavaller y 
efforçadament pelleas, aconseguiràs gran victòria del dimoni. E sàpies que per ço vol 
Déu provar-te en aquest desert e veure si lealment vols servar los seus sants 
manaments’. E, finides aquestes paraules, partim-nos tots dos e ell no·s partí de mi per 
quatre dies anant contínuament per lo desert. E, al sinqué dia, arribam  a un loc qui·s 
nomena Calidiomea, prop del qual havia certs palmers, e aquí me dix aquell sant hom: 
‘Vet ací, fill, lo loc que Déu t’à aparellat, a hon has de star en lo sant servey seu’. E, axí, 
ensemps stiguem trenta dies, en los quals me mostrà observar los manaments de Déu. 
E, finís aquells, me comanà a Déu e tornà-sse’n a la sua costumada stància e 
acostumava quiscun any venir-me a visitar una vegada amonestant-me ab quanta 
puritat devia viure. E, venint-me com era costu[CVIIId]mat visitar una vegada y 
començant-me de saludar, caygué en terra e finí los seus derrers dies e yo, vist açò, me 
entristí2 molt e, prostrat en terra, sap Déu quantes làgremes escampí. E, axí, prenguí lo 
seu cors e·l vaig soterrar prop de Calidiomea”. 

»E, com yo, Pafunci, oís aquestes paraules de la boca de sant Onofre, diguí: 
“Pare, bé conec yo no ésser stat poc lo treball que en aquest desert per nostre Senyor 
has soportat”. E ell respòs-me: “Jermà Pafunci, creu-me lo que diré, que moltes 
vegades só vengut en punt que pensava morir en aquest desert defallint-me de fam e 
de set. O, quantes coses he sostengudes e provades! No és convenient a algú dir los 
treballs e affanys que l’ome deu sostenir per amor de Déu. Déu remunera lo treball dels 
seus sants, per amor del qual yo he passat fam, set, fret, calor e turments en moltes 
maneres. Pot, emperò, lo misericordiós Senyor aconsolar-me entre la companyia dels 
àngels per quant yo me só aconortat dels menjars corporals per posseir los spirituals. 
L’àngel, emperò, de Déu quiscun dia me aportava pa e aygua quant era mester per 
sostenir lo cors, que no deffallís. Havia aquí palmers qui dotze vegades en l’any fehien 
dàtils e yo quiscun dia los cullia e mesclave’ls ab fulles d’erbes e parien-me al gust tan 
dolços com la mel. Segons legim en lo Evangeli: ‘No viu l’ome en aquest món solament 
de pa, mas en la paraula que proceex de la boca de nostre Senyor’.a Pafunci jermà, si tu 
treballes en complir la voluntat de Déu, ell darà tot ço que tu hauràs necessari, car ell 
mateix Déu nos amonesta y diu: ‘No hajau ànsia del que haveu menjar ni beure o del 
vestir, car vostron pare y Déu eternal sap bé lo que haveu mester. Cercau, primer, lo 
regne de Déu y la sua justícia e totes aquexas coses vos seran administrades’”. 

»Com yo, Pafunci, ab molta atenció aquestas coses per boca del gloriós Onofre 
hagués oïdes, maravellant-me molt de les sues paraules fets e treballs, diguí: “P[a]re 
beneÿt, ¿lo sanct diumenge o lo dissapte, axí com és costuma entre los monjos, rebres 
lo [CIXa] cors preciós de Jesuchrist?”. E ell respòs e dix-me: “Quiscun diumenge e 

                                                             
a Dt. 8, 3; Mt. 4, 4; Lc. 4, 4. 
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dissapte trop apparellat l’àngel de Déu, qui m’aporta la sancta comunió, de les mans 
del qual yo, indigne, lo reb y, no solament yo, mas tots los monjos qui fan vida spiritual 
en lo desert són participants en tal goig. E, si per ventura algun dels sancts hermitants 
dels qui stan en aquest desert desija alguna volta de veure algun home, encontinent és 
levat al cel per l’àngel de Déu e aquí contemplen les ànimes dels justs resplandents 
com lo sol e la bellesa dels àngels e lurs matexas ànimas ajustades a la companyia dels 
benaventurats. E, per açò, tots quants pelean en la liça de aquest món de tot lur 
pensament, cor y forçes stan servents en ben obrar a tal que merescan possehir la glòria 
del cel”. 

»En fi, contat totes aquest coses sant Onofre, sabí quant me dix sobra la sima de 
hun collet hon lo trobí e aquí fon mon goig complit, tant que m’oblidí lo treball que en 
lo camí havia passat, e diguí-li: “Pare Onofre, yo crech que, en lo nombre dels 
benaventurats, pus que Déu beneÿt me ha feta gràcia, que he merescut veure a tu, les 
tues excel·lents obres e les tues singulars paraules, més dolçes a mi que la més dolça 
cosa d’aquest món, car, axí, me han penetrades les mies interiors que puc dir ab lo 
psalmista: ‘Les tues paraules són pus dolçes que la bresca de la mel’”.a E sanct Onofre 
respòs: “Fill, vine ab mi e veuràs lo loc hon yo stich”.  

E, axí, stiguem hun poc sens parlar y, axí, ell se levà e yo seguí’l cerca de huna 
legua e arribam a Calidiomea, en aquell spiritual e molt sanct loc molt poblat de 
palmers, e aquí nos agenollam y, stant en oració e acabada aquella, asseguem-nos en 
terra disputant e parlant de la Scriptura divina entant que lo sol se acostava ja a la 
posta. E en açò yo viu un pa allí prop nosaltres ab una poca de aygua e, vehent lo sant 
hom que yo m’afatigava, dix-me: “Per cert, fill, yo mire en molt perill si tu no menjes 
alguna cosa e, per ço, leve’t y menje”. E yo, lavors, responguí-li: “Vivit Dominus. Y és 
beneÿt lo meu Déu y Senyor, en presència del qual stam [CIXb] y starem, que no 
menjaré ni beuré fins que dos junctament menjem en caritat”. E, axí, ab gran pena lo 
forcí fer lo que yo volia. Emperò, conexent ell lo meu desig, partí lo pa e donà-me’n un 
tros e menjam los dos abastadament y encara nos sobraren alguns trossos. E, axí, 
passam aquella nit sens dormir reposant-nos en laors divinals. 

»Lo sendemà, de què començà ésser dia ja quasi clar, yo viu lo home de Déu, 
aprés de haver feta oració, molt descolorit en la sua cara e demaní-li si sentia en si 
alguna indisposició e dix-me: “No t’espantes, jermà, car Déu te ha endreçat per bon 
camí en aquest desert y açò per soterrar aquest meu cors e aquell comanes a la terra de 
hon és procehit. E sàpies indubitadament que en aquesta hora la mia ànima serà 
deliurada de les cadenas de aquest treballat cos e serà portada al regne dels cels. Pus 
que yo, germà Pafunci, sé lo teu desig, quant, plahent a Déu, tu seràs tornat en Egipte, 
recorde’t de mi en presència dels teus jermans religiosos y a tots los chrestians qui Déu 
adoren. E dir-t’é lo que yo he impetrat de nostre Senyor Déu: si algun serà qui faça dir 

                                                             
a Sal 19, 11.  
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una missa per honor de Déu e devoció que a mi tengua e per amor del meu nom, serà 
delliure de tota temptació del diable e de qualsevulla peccat que hage comés en aquest 
món; pus, sia confessat e serà hereu del regne dels cels ab los sants àngels. E qui per 
pobrea no porà fer dir una missa e farà altra caritat o almoyna segons la sua facultat o 
possibilitat, per amor mia e·n nom de Déu, a qualsevulla pobre qui la deman en dit 
nom, yo pregaré per ell a Déu omnipotent que ell pusque posseir vida eterna 
dignament”. E yo diguí-li: “Pare reverent, no t’enujes del que·t diré: si aquells qui per 
honor del teu nom no tendran res que donar pugan a misses ni a pobres, aquests tals, 
com te poran placar perquè tu sies lur advocat?”. E ell dix: “Si és algú pobre qui no 
tenga possibilitat de donar alguna cosa, per amor e honor mia estenga les mans al cel e 
diga ab devoció tres parenostres a honor de la sancta Trinitat e en nom [CIXc] meu e yo 
pregaré Déu per ell, que li dó la glòria de paradís”. Aprés, li torní parlar y dir: “Pare 
senyor, si yo só digne o si, per los dons de la gràcia tua, me fos atorgat, yo volria de 
bon grat que, aprés la tua mort, yo·m restàs en aquest loc, sinó solament per aconsolar-
te ya que t’aconsoles ab los bons y justs qui stan en lo desert y que contes al món lo que 
has vist en lo desert. Tornà-te’n en Egipte e aquí staràs fins a la fi dels teus darrés dies, 
qui acabaran en ben obrar, e rebràs la corona de la glòria eternal”. Dites aquestas cosas 
aquest sant hom, yo m’agenollí als seus peus e diguí: “Amat pare, yo sé que 
qualsevulla cosa que tu demanes a Déu te serà atorgada y açò per lonc treball de tan 
gran batalla ab la qual setanta anys has affligit lo teu cos per nostre Senyor. Prec-te, pus 
que axí és, que·m dóns la tua benedictió y que·t pugue resemblar en la tua tanta virtut 
y que, per medi teu, sia endressat lo meu sperit en lo segle esdevenidor star ensemps 
ab tu”. Lo qual sobre açò me respòs: “Pafunci, no hajes tristícia alguna, la demanda tua, 
Déu la complirà. Sies constant en la fe y esforçe’t y los ulls de la tua pença gire’ls a Déu, 
sies constant y fort en los manaments de Déu, treballa sença peresa en ben fer y hauràs 
la eterna vida y guarden-te los àngels de nostre Senyor Déu de tot mal consell perquè 
en lo dia del juý sies trobat pur y net sens defalliment”. Aprés de açò, se levà y, 
scampant moltes làgremes,3 ficà los genolls en terra en oració e dix: “En les tues mans, 
Senyor, coman lo meu spirit”. Dites aquestes paraules, lo circuhí una resplandor y en 
aquella gran claredat la sancta ànima se separà del cos. En aquest punt, yo hoí grans 
veus de àngels qui daven laor a Déu e, en la partida de la ànima de sant Onofre, 
resonant tot l’ayre de angèlics cantars, fon pujada fins al cel com a nobre cavaller. E, 
lavors, los meus ulls donaren gran abundància de làgremes, gemegant yo per la 
partida sua.  

»Aprés que [CIXd] totes aquestes coses damunt dites yo hagués de mos ulls vistes, 
mirí aquell sanct cos en la cara, la qual resplandia axí com lo sol, e, plorant yo, Pafunci, 
diguí en mi matex: “Què faré, desconsolat, que no tinc càvec ni4 altre ferramenta o eyna 

                                                             
a Salt de text, ja que passa de la intervenció de Pafnuci, en què demana quedar-se a l’ermitatge, a la 
d’Onofre, que li respon que torne perquè conte el que ha vist, sense solució de continuïtat. 
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ab què pugue fer fossa per soterrar aquest benaventurat home?”». E,a metent-se en 
oració, pregà a nostre Senyor li donàs consell y ajuda per soterrar aquell sanct cos. 
Acabada la oració, alçant los ulls, va veure venir dos grans leons, los quals, com ser 
foren acostats al cos del sanct home, se lançaren per terra e besaren-li los peus y, ab 
lurs gests, mostraren dolre’s de la sua mort. Vist açò, Pafunci féu gràcies a nostre 
Senyor, qui li havia enviats aquells animals per adjudar a la sepultura d’aquell cos 
sanct, e dix als leons: «“De part nostre Senyor Jesuchrist, vos man que m’ajudeu a fer la 
fossa per soterrar aquest cos sanct per los mèrits seus”. E,b axí, prenguí un bastó e vaig 
senyar la fossa quant havia mester e, lavors, los leons ab les arpes cavaren la fossa tant 
com fo mester. Despuys, prenguí lo meu scapolari e vestí’l a d’aquell sant cos e 
comaní’l a la terra y los dos leons m’i ajudaren. Feta complidament la sepultura, los 
leons se agenollaren devant mi e yo fiu-los senyals de la creu comanant-los a Déu e, 
trists y plorosos, se n’anaren. Partits que foren los leons, aquella gloriosa cel·la y 
palmers tot se derrocà, permettent-ho Déu per voler demostrar que ningú no era digne 
de habitar pus en aquell loc. E, axí, stant yo tot maravellat del que vist havia, 
apparegué un àngel qui·m dix: “Pafunci, per los teus mèrits ha plagut a nostre Senyor 
que hages vistes coses tan maravelloses de la sanctedat de aquest valent cavaller de 
Déu; per ço, ves-te’n en Egipte a publicar y prehicar tot lo que has vist de la vida e 
sanctedat del benaventurat sant Onofre e nostre Senyor haurà m[er]cè de tu e col·locar-
te-ha en la sua sancta glòria”». Amén. 

                                                             
1 defalliran: defalliren I2 

2 entristí: entristei I2 

3 làgremes: lagermes I2  
4 ni: in I2 

                                                             
a Ací es produeix un canvi de narrador de 1a persona a 3a. 
b Canvi de narrador de nou, el text torna a la 1a persona. 
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[CLXVa] [...] 

[V] LA VIDA DE SANT ROCHa 

o noble confessor sanct1 Roch fon fill de pare noble, baró y senyor de la baronia de 
Montpeller, lo qual havia nom Johan, persona devota e bona, e de Libera, muller 

sua, christianíssims. Essent, adoncs, aquest gloriós Roch de edat de dotze anys hereu y 
senyor natural dels seus pare e mare, ja morts, inspirat per l’Espirit Sant, seguint la 
doctrina y eximples de l’apòstol sant Pau, començà castigar lo seu cors en tal modo e 
forma que en lo m[enjar] y en lo beure era ja en aquexa edat [mol]t abstinent y estret. 
Adoncs, com dit és, ja morts lo pare e la mare del bon amic y servidor de Déu sant Roc, 
com aquell qui de[CLXVb]sijava seguir e imitar lo nostre Senyor, cap y redemptor 
Jesuchrist, començà vendre lo seu ample patrimoni y béns paternals e lo preu de 
aquells voluntàriament, per amor de Déu, distribuí als pobres entant que no li restà a 
donar cosa ninguna, sinó tan solament la baronia, la qual, axí mateix, se despullà e 
comanà-la a un oncle seu que la governàs.  

E, axí, abandonades totes les coses sues temporals, se vestí en modo de pelegrí. 
Ab una curta vestidura, un capell y bordó, se partí de Montpeller per anar la volta de 
Itàlia, en la qual província arribat sabé certament en aquelles parts que de pestilència 
eren vexades moltes ciutats y viles, axí com és Roma, Aquapendent, Cesenna e moltes 
altres,b en les quals lo bon cavaller sanct Roch, scalfat e ençés en l’amor de Déu, fon 
present e, ab lo senyal de la creu, sanava tots los malalts de pestilència. Aprés de haver 
sanats a molts, se n’anà a Plasença,c en la qual ciutat se morien, axí mateix, de 
pestilència y anà-sse’n a l’spital e, tots quants malalts aquí trobà, ab lo senyal de la creu 
guarí perfetament. Fet açò, fon amonestat lo benaventurat sant Roch per l’àngel com ell 
devia sperimentar en la sua delicada persona qual affany, angoxa y turment han los 
qui tal infirmitat sofferexen. E, encontinent, lo gloriós confessor fon ferit de pestilència 
en la cuxa squerra, ab una febre molt aguda e fort en tanta manera que·l benaventurat 
servent de Déu no trobava ningun remey ni repòs a la grandíssima ardor de la febre ni 
dolor de la cuxa. A la fi, lo misericordiós redemptor nostre Jesuchrist, qui may no lexa 
ni desempara los seus faels servidors, aprés de haver passades moltes passions, 
angoxes y dolors, li tornà la sanitat primera. 

E, a la darreria, tornant-se’n en França lo gloriós sanct Roch aprés lo treball de 
molts camins y affanys, en aquella terra havia molta guerra. E, venint a Montpeller e no 
essent conegut per la sua longa absència, fon pres per sospita pensant-se los qui·l 

                                                             
a Data de celebració: 16 d’agost. Es tracta d’un personatge de vida llegendària venerat com a sant que 
pelegrinà a Roma i que residí a Montpeller entorn de 1295-1327. Sant Roc es representa vestit de pelegrí i 
mostrant una ferida a la cuixa, al costat va acompanyat d’un gos. 
b Acquapendente, població del Laci limítrof amb la Toscaza. Italia. Cesena, població al sud-est de l’Emília-
Romanya, Italia.  
c Piacenza, població de l’Emília-Romanya, Italia. 

L 
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prengueren que fos spia, com s’acostumava en guerra. [CLXVc] E, axí pres e ligat, fon 
mes en un carçre e aquí stigué pres per temps de sinc anys, on sostingué moltes 
injúries, tribulacions e angoxes e comportant totes coses ab grandíssima paciència, 
imitant en totes coses aquell gloriós Alexí romà. E, ja havent de la vida sua trenta-e-
dos2 anys, gloriosament morí en lo carçre. Emperò, abans que morí, pregà nostre 
Senyor Déu que li fes gràcia que tots aquells qui invocaran lo seu sanct nom que fossen 
desliurats e guardats de tota pestilència. 

Mort, adoncs, sant Roc, al costat del seu sanct cors fon trobada una tauleta en la 
qual eren scrites aquestes paraules: «Peste laborantes ad Rochi patrocinium confugientes 
contagionem illam truculentissimam euasuros significo». Com, emperò, açò sabé son oncle, 
qui per aquell governava la baronia de Montpeller, començà molt agrament, ab tota sa 
casa e servidors, a plorar e, axí, féu soterrar ab molta pompa lo seu sanct cors. Aprés, a 
ses despeses, li féu fer una sglésia en la qual dit cors sant féu transladar, en la qual per 
molts anys féu grans miracles. Morí aquest gloriós confessor a XVI dies de agost de 
l’any MCCCXXVII. Aprés molt temps, essent scampada la sua gloriosa fama e mèrit, fon 
furtat lo seus sant cors e portat en Venècia, on fonc rebut ab molta honorificència per la 
senyoria, e fon en l’any MCCCCLXXXV.a 

                                                             
1 sanct: sauct I1 

2 dos: tos I1 

                                                             
a Aquesta data dóna un termini post quem per a aquest capítol (la data ante quem seria l’edició d’I2, entre 
1490 i 1496). 
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VI.1 GLOSSARI TOPONÍMIC1 

Abrivate. Població d’Alvèrnia no identificada (→ Albèrnia). [LXXV 208] 

Achaia. Nomós del Peloponés, Grècia. [II 8, 125; CLII 203] Achaya 

Acre. Població i port de Palestina situada a la plana costanera que voreja la badia 
de Haifa, a Israel. [XCIV 109] 

Aenda. Sense identificar, illa de la qual parteix sant Brandà cap al seu viatge per 
mar. [XIX 16] 

Àfrica. Província romana, el territori de la qual corresponia, aproximadament, a 
l’actual Tunísia, a més de la part oriental d’Algèria. [XLVIII 142] 

Aix. Ais de Provença, població de Provença, a l’Occitània. [LXXV 45; XCIV 129, 
170; XCV 12] 

Albana. Població de l’Armènia Major (→ Major Armènia). [CXXIII 127] 

Albèrnia. Alvèrnia, regió al nord d’Occitània. [LXXV 207] 

Albigano. Albenga, població de la Ligúria, a Itàlia. [LIV 60] 

Albino. Milvio, pont sobre el riu Tíber al nord de Roma. Es tracta d’una lectura 
errònia de la lliçó llatina Malbinus. [LXV 52] 

Alexandria. Població d’Egipte, a la desembocadura del Nil. [IV 31, 40, 60, 67, 94;  
V 78, 83; XVIII 113; XXVI 92, 119, 127; XLVIII 119; LV 25; LVIII 26, 29, 44, 61; 
LXIV 55; LXXXIV 28; CVIII 75; CXXV 98; CXXXIV 4, 33; CLXIX 10, 46; 
CLXXVII 94; CLXXVIII 2; CLXXXVI 16] 

Alpis. Els Alps, serralada de l’Europa Occidental que forma frontera entre Itàlia, 
França, Suïssa, Àustria i Eslovènia. [CXLI 34; CLVI 83; CLXIII 35] 

Alteciodora. Auxerre, població de la regió de Borgonya, a França. [CV 10, 13] 

Altisiodora. Auxerre (→ Alteciodora). [CXLI 95] 

Ambiana. Amiens, població de la regió de Picardia, a la vall de la Somme, a 
l’alctual França. [CLVII 3] 

Amposta. Població de la comarca del Montsià, al delta de l’Ebre, Catalunya. 
[CLXXXIII 184] 

                                                           

1 Fem servir com a font principal la Gran Enciclopèdia Catalana i, com a fonts complementàries, la 
Bíblia Valenciana (per als topònims de tradició bíblica) i la Viquipèdia, sempre que hem pogut 
constrastar la informació. No arrepleguem la toponímia referida a regions àmplies, el que hui 
entendríem com a estats o països (Anglaterra, Egipte, Itàlia, etc.), sempre que no s’hi faça referència 
amb una forma antiga actualment en desús, que ja no existisca la regió o que no coincidisca 
exactament amb la delimitació actual. El topònim s’introdueix amb la forma que més s’acoste a la 
grafia actual; en cas que no siga possible destriar, amb la primera que trobem en l’obra. Darrere de 
cada definició, enumerem les variants gràfiques; les altres formes del topònim apareixeran com a 
entrades secundàries que remetran a la principal. 
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Ampúries Empúries (→ Empúries) [C 7] 

Anarcat. Sense identificar. [LXXV 39] 

Àngel, castell de l’. Castell Sant’Angelo (→ Sanct Àngel, castell). [XLVIII 102] 

Antiochia. Població de l’antiga Síria, actual capital de l'il d’Hatay, Turquia, vora 
el riu Orontes. [II 36, 41, 46; XVIII 120; XXXIII 27; XXXV 3, 38; XLV 11, 12, 46, 
103; LXI 1, 2, 4; LXIV 55; LXXIX 13, 23, 32, 61, 62, 67, 91; XCI 13; CXLII 158; 
CXLIII 7; CLII  15; CLXVII 110, 120, 123; CLXXXI 2] Antioxa 

Antisiodoro. Auxerre (→ Alteciodora). [CXXIX 8, 46] 

Àpia, via. Camí romà que portava de Roma a Càpua. [CLXVI 25] 

Apúlia. També coneguda com a Pulla, regió de la Itàlia meridional, que ocupa 
l’extrem sud-est de la península, banyada per les mars Adriàtica i Jònica. 
[CXXIII 120; CXC 348] 

Aquisgrànum. Aquisgrà, població del land del Rin del Nord-Westfàlia, 
Alemanya, al marge septentrional de les Ardenes. [XVI 212] 

Aquitània. Regió històrica del sud-oest francés.  [CLXXXVII 76] 

Aragó. Regne de la península Ibèrica que s’estenia des dels Pirineus centrals fins 
a la Serralada Ibèrica. [LXXV 29; CLXXXIX 224] 

Aranya. Agnani, població de la regió del Laci, a l’actual Itàlia. [CXVI 409] 

Aretina. Arezzo, població de la regió de la Toscana, situada a la vora de l’Arno, a 
l’actual Itàlia. [CXIII 8] 

Argos. Població del Peloponés, al nomós d’Argòlida, Grècia. [V 10] 

Ariòpagus. Areòpag, turó prop d’Atenes on tenia lloc el consell de nobles de la 
ciutat. [CL 3, 6] 

Arlet. Població de la regió d’Alvèrnia (→ Albèrnia), Occitània. [XCV 14; CL 107] 

Arlet. Arle, població de la regió de Provença, Occitània. [CXXX 17] 

Asitum. Escítia, regió al nord de la mar Negra, entre el Don i els Carpats. [II 26] 

Aspa. Potser es refereix a la població de la comarca del Segrià, Catalunya. 
[CLXXXIII 221] 

Assís. Població de la regió de l’Úmbria, a l’actual Itàlia. [CXVI 2, 183, 203, 267, 
331; CXLIX 18] 

Asten. Asti, població de la regió del Piemont, a l’actual Itàlia, vora el riu Tanaro. 
[LIV 12, 15, 18, 49, 54, 60] 

Athenes. Capital de Grècia. [XXXVIII 15; CXXX 7; CL 5, 13, 30; CLXVII 15, 22, 97] 

Augusta. Població de Sicília, a l’est de l’illa, a l’actual Itàlia. [CXI 386, 404] 

Augusta. Augsburg, població de Suàbia, a Baviera, situada entre les valls del 
Lech i del Wertach, a l’actual Alemanya. [CLVI 5] 



XCV 

Augustudinensi. Autun (→ Augustudúnum). [CXXII 10] 

Augustudúnum. Autun, població de la Borgonya, a l’actual França. [CV 64]  

Àurea. Segons el text, torre de Roma on anaren l’emperador Deci i el pretor 
Valerià després de la mort de sant Hipòlit, però es tracta d’un error de 
transmissió de la lliçó currum aureum (LA 114, 40). [CXVII 45] 

Avinyó. Població de la Provença, a Occitània, situada a la vora del Roine. [XCV 
14, 31; CXCI 239, 270, 273, 285, 288, 296] 

Ayre. Aire-sur-l’Adour, població d’Aquitània, França. [LXXIII 220] 

Babilònia. Babilònia, població de Mesopotàmia, a l’Iraq actual, que donà nom a 
la regió del sud, situada a la riba oriental de l’Eufrates. També és símbol del 
pecat. [CIV 3; CXIV 18, 25; CXVI 63; CXIX 29; CXXIV 260, 261; CLV 17, 61, 108] 
Babylònia 

Bairach. Beirut, capital del Líban. [CXXXV 87] 

Bara. Bari, població de Pulla, actual Itàlia. [V 202; CLXXXVII 238] Bar 

Barçalona. Capital de Catalunya [XXXIX 3, 11; XL 5, 6, 23, 27, 34; XCVIII 190; C 6, 
9, 12; CVI 11] 

Basilea. Població de Suïssa a banda i banda del Rin, prop de les fronteres amb 
Alemanya i Suïssa. [CLIII 22, 34] 

Belveer. Ciutat que apareix citada en la navegació de sant Brandà. [XIX 110]  

Benevent. Població de la regió de la Campània, en la confluència dels rius Sàbato 
i Calore, a Itàlia. [CXXIII 120] 

Beses. Beregno. [LXII 178]  

Betània. Poble de Palestina, situat uns 5 km a l’est de Jerusalem. [XIV 90; LXVIII 
7, 19; XCIV 25, 28; XCV 4] Bethània 

Betén. Bec, monestir entre les poblacions de Rouen i Le Havre, a Normandia, 
França. [CLXXXVII 236] 

Betlem. Població de Palestina. [VIII 37, 39, 44, 194, 213; XII 49; XVI 112; XXXIII 46, 
53; LI 25; CXXXI 50, 68, 139; CXLVI 61, 114, 125; CLXXXVIII 272] Bethleem, 
Bethlem 

Blancàgia. Sense identificar. [LXXIII 44]  

Britanya. Nom que els romans donaven a l’actual Anglaterra. [XLVIII 39] 

Brixia. Brescia, població de la regió de la Llombardia, a Itàlia. [CXI 330; 
CLXXXVII 129] 

Bulunya. Bolonya, capital de la regió de l’Emília-Romanya, a Itàlia. [CXI 85, 122, 
189, 257, 296, 318, 321, 380, 434, 447; CXXVIII 13] 

Burgues. Bourges, població de la regió del Centre, a França. [CXIX 337] 



XCVI 

Burgunya. Borgonya, regió situada a la vall del Roine superior i del Saona, a 
França. [XCIV 167; CV 12; CXX 8; CXXIV 382; CXXVIII 16; CXLI 96] 

Burinam. Bormida, riu del Piemont, afluent del Tanaro. [LIV 24] 

Calamansa. Calama, població de Numídia, a la part occidental del nord d’Àfrica. 
[CXXIV 17] 

Calcedònia. Antiga ciutat de l’Àsia Menor, a la costa del Bòsfor, davant Bizanci, 
actualment englobada dins la gran Istanbul. [LXVII 96, 100; CX 76; CXXXVII 
56, 57] 

Caliruega. Caleruega, població del sud de Burgos, a Castella i Lleó. [CXI 18] 

Calvària. Mont Calvari (→ Monticalvari). [LII 98] 

Camollia. Porta de Siena. [CXC 123, 128, 132, 145] 

Campània. Regió de la Itàlia meridional que comprén les províncies d’Avellino, 
Benevent, Caserta, Nàpols i Salern. [CLXXXVII 50] 

Canaan. Franja de terreny delimitada al nord per la regió de Fenícia, a l’est pel 
riu Jordà i el Mar Mort, al sud per Egipte i a l’oest pel Mediterrani, actual 
Israel. [LXXXIII 35] 

Canapício. Canavese, comarca de la regió del Piemont, a Itàlia, situada entre la 
serra d’Ivrea, el riu Po i les valls de la Stura di Lanzo i d’Aosta. [LXII 201] 

Capadòcia. Regió de l’Àsia Menor, limitada al sud per les muntanyes del Taure, 
a l’est per l’Eufrates, al nord pel riu Halis i a l’oest per la regió dels llacs de 
Pisídia i Licaònia. [III 19; X 101; XXXII 128; XXXVII 7; LVII 19] 

Capitol. Capitoli, un dels set turons de Roma. [VIII 179, 181; XXVIII 114] 

Càpua. Població de la Campània, a Itàlia, situada a la riba del riu Volturno. [XLIX 
189; CX 89; CLIX 134] 

Çaragusa. Siracusa, població de Sicília. Antigament en català era coneguda com a 
Saragossa de Sicília. [VI 2, 22, 29, 80] 

Carbonària. Carbonara, sense identificar, podria referir-se a Aiguabelle, a Savoia, 
o a un bosc a prop de Pavia. [CXXIV 444] 

Carcasona. Carcassona, població de la regió del Llenguadoc, a Occitània. [CXI 
292] 

Caròsius. Charroux, població de la regió de Poitou-Charentes, a França. [XVI 
213] 

Cartayna. Cartago, població antiga situada a prop de la Tunis actual. [LVI 148; 
CXXIV 20, 49, 142; CXXXVI 11, 19; CLXXXVII 291] Cartanya 

Cartoixa. Chartreuse, monestir cap de l’orde cartoixà, a la diòcesi de Grenoble, a 
la regió del Delfinat, França. [CXX 137, 140] 
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Caselles. Casale Monferrato, població del Piemont, a la vora del Po, a Itàlia. 
[CXXIV 350] 

Cassiors. Montecassino (→ Montecassí). [CLXXXVII 6] 

Cassum. Tars (possible confusió amb la forma llatina Tarsum), població de 
Cilícia, regió d’Anatòlia, a la costa sud, entre la serralada del Taure i la mar, a 
Turquia. [XII 43] 

Cathània. Població de l’est de Sicília. [VI 80] 

Cava. Indret prop de Pavia (→ Pabia). [CXXIV 444] 

Celio. Un dels set turons de Roma. [XIV 37]  

Celion. Mont al costat d’Efes. [LXXXIX 13, 20, 76, 79] 

Cena. Le Mans, població de la regió del Maine, França, a la confluència del riu 
Sarthe amb l’Huisne. [XXXII 7, 9] 

Cenona. Sense identificar, població de Pèrsia («Cordubam», LA 102, 2). [CIV 4] 

Cenomana. Le Mans (→ Cena). [CLXXXVII 54] 

Cenona. Chartres, població de la regió del Centre, a la vora del riu Eure, a 
França. [CXIX 149] 

Cesarea. Cesarea de Capadòcia, població d’Anatòlia central, actualment Kayseri, 
a Turquia. [VII 15, 23; XXXII 128; LXIII 36, 40] 

Cesarea. Cesarea de Mauritània, antic port romà al nord d’Àfrica, actual Sersell, a 
90 km a l’oest de l’actual Argel. [CVI 3] 

Cesarea. Cesarea de Palestina, antiga ciutat de Judea, a la costa. [LXXXVII 28; 
CVIII 26, 27] 

Cilícia. Regió a la costa sud de l’Anatòlia, a l’actual Turquia, entre la serralada 
del Taure i la mar. [XCII 10; XCIII 44] 

Cil·litània. Scillium, antiga població romana de Numídia, al nord d’Àfrica, prop 
de Cartago. [C 5; CVI 2] 

Cinonay. Sens (→  Senona). [XV 3] 

Cistell. Citeaux, monestir cap de l’orde del Císter, prop de Dijon, a la regió de 
Borgonya, França. [CXX 47, 57, 59, 70; CLXXXVII 251, 263] 

Claresvalls. Claravall, tercera fundació del Císter (1115), situat a la diòcesi de 
Langres, actual Troyes, a la Xampanya, França. [CXX 70, 140] 

Clasena. Classe, població al sud de Ravenna pertanyent a aquest municipi. 
[XCVI 15] 

Colúmbria. Coïmbra, població de Portugal a l’antiga regió de la Beira Litoral, 
situada a la vora dreta del Mondego. [LXXX 17] 

Colombí. Sense identificar. [LXXIII 46, 126] 
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Colònia. Població del land del Rin del Nord-Westfàlia, a Alemanya. [XVII 219; 
LXII 160] 

Columbari. Sense identificar. [CXC 324] 

Colunya. Colònia (→ Colònia). [CVIII 118; CLIII 60, 66, 83; CLXIII 177] 

Comana. Como, població de la regió de la Llombardia, a Itàlia. [LXII 111] 

Compostel·la. Santiago de Compostel·la, capital de Galícia. [LXII 259; XCVIII 50] 
Compostela 

Condom. Candes, població de la regió del Centre, a l’actual França. [CLXIII 156] 

Constantinoble. Capital de l’imperi Bizantí, actual Istanbul. [XXVI 54; XLVIII 

125; LXVII 92; LXXXV 25; LXXXIX 84; CX 77, 81, 87; CXXV 146; CXXXII 94, 110, 
115; CXXXV 74; CXLV 102; CXLVI 46; CLIII 65; CLXXXV 80; CLXXXVII 82, 85, 
105, 304] Costantinoble 

Constantinòpoli. Constantinoble (→ Constantinoble). [XVII 217] 

Contestina. Constança, població del land de Baden-Württemberg, a Alemanya. 
[LXII 194] 

Contuberi. Canterbury, població del comtat de Kent, a Anglaterra. [XIII 1, 2, 4] 

Corbiach. Corbigny, població de la regió de Borgonya, a l’actual França. [CLX 89] 

Corocànica. Sense identificar, terres de ḪadīḪa, muller de Mahoma. [CLXXXV 
36] 

Corriongo. Canavese, comarca del Piemont, Itàlia, la ciutat més important és 
Ivrea. [LXII 172] 

Cossa. Coserans, població de la regió de Gascunya, Occitània, al vessant 
septentrional dels Pirineus. [CXI 288] 

Crosa. Sense identificar. [CLXV 8] 

Culunya. Colònia (→ Colònia). [CLIII 32] 

Cyberon. Cavalhon, població de Provença, Occitània. [CXXX 57] 

Cypre. Xipre. [LXXIX 93, 96, 99, 101] 

Cyro. Tir, antiga població fenícia, que correspon a l'actual Ḫūr, al Líban. [XCVII 
6] 

Crescenti. Nom anterior del castell Sant’Angelo, a Roma. [XLVIII 100] 

Dalmàcia. Regió dels Balcans que s’estén en direcció del nord-oest al sud-est per 
la costa de la mar Adriàtica. [CXLVI 19] 

Danubi. Riu de l’Europa central que naix a la Selva Negra i que desemboca al 
mar Negre. [LXV 34, 36; CXXXV 36] 

Domàs. Damasc, actual capital de Síria, al peu del mont Qāsyūm. [LII 205; 
LXXXVII 27; CXXV 14] Damàs 
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Dyàspoli. Lida, població antiga de Palestina, corresponent a la Lod actual. [LVII 
11] 

Ebron. Hebron, població de Palestina, a l’actual Cisjordània. [LII 208] 

Edissa. Edessa, antiga població de Síria que correspon a l’actual ciutat d’Urfa, a 
Turquia. [VII 234; XCIII 20; CLV 21, 45] Edisa 

Èffesi. Efes, antiga població de la Jònia, a la costa occidental de l’Àsia Menor. [XI 
142; LXIII, 38; LXVI 2; LXXXVII 27; LXXXIX 2, 3, 34, 51, 52, 67, 72; CXIX 35; 
CXLIV 25] Èphesi, Èphesim 

Effídie. Affile, població del centre del Laci, a Itàlia. [XLIX 9] 

Egea. Aegea, que correspon a l’actual Ayas, població de la regió d’Adana, a l’est 
de la desembocadura del riu Ceyhan, Turquia. [CXLIV 10] 

Eiulat. Sense identificar, població d’Armènia. [CXXIII 138] 

Emaús. Emmaús, població de Palestina, prop de Jerusalem, no identificada amb 
seguretat. [XXXIV 107; LIII 178; CLII 101] 

Emília. Regió septentrional a l’actual Itàlia que, amb la Ligúria, formà una 
província romana fins al segle IV. [LVI 26] 

Emíssena. Èmesa, actual Homs, població al sud-oest de Síria. [CXXV 117, 122] 

Empúries. Antiga població romana a la costa del golf de Roses, al nord-est de 
Catalunya. [CVI 15] 

Equilea. Aquileia, població del Friül-Venècia Júlia, a Itàlia. [LVIII 20] 

Espolet. Spoleto, població de la regió de l’Úmbria, a Itàlia. [CXVI 91, 180, 293]  

Eufràgia. Sense identificar. [LXXIII 45] 

Flandes. Regió que comprén les terres al llarg de l’extrem sud-oest de la costa de 
la mar del Nord, des del pas de Calais fins a la vora dreta del delta de 
l’Escalda i que en l’actualitat forma part de Bèlgica. [LXII 131; XCIV 203] 

Florença. Fleury, abadia benedictina que també es coneix amb el nom de Saint-
Benoît-sur-Loire, situada en la població homònima, prop d’Orleans, França. 
[CLXXXVII 53] 

Florença. Florència (→ Florència). [LVIII 65; LXXXI 46; XCVIII 203; CXCI 269] 

Florència. Capital de la Toscana, a Itàlia. [LXII 119, 245] 

Fontanet. Fontenay, monasteri cistercenc prop de Montbard, a la regió de 
Borgonya, a França. [CXXIV 382] 

Fossa de Mur. Sense identificar («in loco qui dicitur Tres Muri», LA 98, 49), zona 
als afores de la muralla de Milà, prop de la porta Romana. [CI 64] 

Fossanova. Abadia cistercenca a 67 km al sud-est de Roma. [CXI 191] 

Frígia. Antiga regió occidental de l’Àsia Menor. [LXXII 3] 



C 

Fundana. Fondi, població de la regió del Laci, a Itàlia. [CXXXV 117] 

Gaboth. Gabaoth, població d’Armènia sense identificar. [CXXIII 138] 

Galàcia. Antiga regió del centre de l’Àsia Menor en poder dels celtes, anomenats 
gàlates pels grecs. [LXIV 131, 132] 

Galilea. Regió que comprén la part septentrional de l’altiplà interior de Palestina. 
[II 18; LII 92, 305; LIII 55, 56; CXXV 23; CXXXI 67; CLV 3] 

Gallinària. Illa que es troba en la mar de Ligúria, a la costa d’Albenga, actual 
Itàlia. [XXI 13; CLXIII 45] Gallinera 

Gàl·lia. Província romana que ocupava des de la vall del Po fins a la Bèlgica 
actual. [LXXXIV 4, 12; CI 35; CXXIV 441; CXXV 160; CXXXIII 15; CXLI 32; 
CLIII 31; CLXIII 23; CLXXXIII 281] 

Gal·lícia. Galàcia (→ Galàcia). [XCV 17, 18] 

Gargan. Gargano (→ Gargano). [CXLV 6] 

Gargano. Massís muntanyós del sud-est d’Itàlia, entre el Tavoliere di Puglia i la 
costa adriàtica. [CXLV 5, 25, 32, 48, 121, 172] 

Gascunya. Regió d’Occitània, limitat a l’oest per l'oceà Atlàntic, al nord i a l’est 
per la Garona i al sud pels Pirineus i el País Basc. [XLII 20] 

Gaudian. Gozzano, població de la Llombardia, Itàlia, al sud del llac d’Orta. 
[XXXII 36] 

Gazarim. Garizim, muntanya Muntanya de Palestina, al sud de Siquem. [LII 306] 

Gelon. Gel·lona, vall al nord de Montpeller, Occitània, on sant Guillem fundà el 
convent de Sant Guillem del Desert, prop del riu Erau. [LXXV 91] 

Gemellus. Cimiez, en l’actualitat un barri de Niça, a la costa d’Occitània. [CI 35] 

Genazaret. Genesaret (→ Genezaret). [XCIV 24] 

Genezaret. Genesaret, població de Palestina al nord-oest del llac de Tiberíades. 
[II 17] 

Gènova. Capital de la regió de la Ligúria, a l’actual Itàlia. [CI 57; CXX 135; CXXIV 
344; CXXV 100; CLXXXVII 41; CXCI 327]  

Geòrdita. Geòrgia, país a la part occidental de la Transcaucàsica. [CLXVII 209] 

Germània. Nom que donaven els romans a la planícia de l’Europa central, des 
del Rin al Vístula. [CXX 209; CXXIV 441; CLXV 171; CLXXXVII 110] 

Gerona. Girona, població al nord-est de Catalunya a la confluència dels rius Ter, 
Onyar, Güell i Galigants. [C 7; CVI 1, 2, 20; CLVI 1, 4, 93]  

Goig, mont de. Monte do Gozo, mont a l’entrada de Compostel·la pel camí de 
Sant Jaume. [XCVIII 96] 
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Gòlgota. Turó al nord-est de Jerusalem on fou crucificat Jesucrist, conegut també 
com a mont Calvari. [LXV 89] 

Gosia. Gòtia, nom donat pels francs a l’antiga província visigòtica de la Gàl·lia 
Narbonesa, anomenada també Septimània. [LVI 174] 

Gravelo. Gravellone, canal prop de Pavia (→ Pabia). [CXXIV 425] 

Gyon. Guihon, un dels quatre rius del jardí de l’Edén (Gn 2, 13) i que s’identifica 
amb el Nil (→ Nil). [CXLI 16] 

Hermòpoli Thebayde. Hermòpolis, antiga població d’Egipte, actualment Al-
Ašmūnayn. [XII 37] 

Hybèrnia. Irlanda, illa de l’arxipèlag britànic, situada a l’oest de la Gran 
Bretanya. [L 23; CXX 222] Ibèrnia 

Icònia. Iconi, població d’Anatòlia Central, que correspon a l’actual Konya, a 
Turquia. [LXXXVII 26; CXLII 2, 51, 79, 117, 159, 165, 245, 247] Ichònia 

Índies. En l’edat mitjana, es coneixia amb aquesta denominació els territoris de 
l’Extrem Orient, coneguts per la producció d’espècies. [CXXIII 17, 109] 

Ipòria. Ivrea, població de la regió del Piemont, a Itàlia. [LXII 209] 

Jerusalem. Ciutat santa de Palestina. [III 9; X 75; XII 19; XVII 45, 46, 48, 51, 75, 81, 
95, 105, 116; XIX 74; XXXI 30; XLVI 40, 41, 89; LII 53, 300, 314; LV 27, 30; LXIII 
19, 24, 39; LXIV 19, 30, 48, 50, 65, 99, 118, 123, 126, 135, 149, 153, 155, 157, 161, 
186, 188, 199, 211; LXV 69, 119; LXVIII 14, 21; LXIX 315; LXXV 181; LXXIX 34, 
72, 92, 94; LXXXVI 47; LXXXVII 5; XCIV 25, 27; XCV 5; CVIII 84, 92; CX 6, 10, 
43, 47, 61, 101; CXIX 90, 111; CXXIV 259, 260; CXXV 96, 110; CXXXI 73, 100, 
104; CXXXV 23, 51, 105; CXLV 301, 320; CL 62; CLV 24; CLIX 147; CLXXVII 69; 
CLXXXI 42; CLXXXVII 238] Hierusalem, Jherusalem 

Jopen. Jafa, població al sud de Tel-Aviv, a Israel. [LVII 12] 

Jordà. Riu que travessa Palestina de nord a sud. [LV 4, 40; LXIV 159; LXVIII 81] 

Josaphat, vall de. Josafat, indret de la vall del Cedro entre la muralla de 
Jerusalem i la muntanya de les Oliveres. [I 185; CXIX 79] 

Judà. Regne del sud de Palestina, sorgit de la divisió entre les tribus del nord i 
del sud. [CXLV 301] 

Judea. Regió històrica del sud de Palestina, entre la mar Morta i la Mediterrània. 
[VIII 29; XII 9, 82, 86; XVII 72, 113; XLVI 89, 118, 127; LII 92, 299; LXIV 153, 161, 
204; XCIV 60; XCVIII 3, 6, 7; CVIII 18; CXIX 13, 29; CXXV 67; CLXVII 36; 
CLXXXVIII 272] 

Lareci. Arezzo, població de la regió de la Toscana, a l’alta vall de l’Arno, a Itàlia. 
[CXLIX 118] 

Laterana. Laterà, regió de Roma que Constantí donà al papa per a eregir-hi la seu 
del seu bisbat. [LXXXVI 252] 



CII 

Latina, porta. Una de les portes que s’obrin a la muralla Aureliana de Roma en el 
camí en direcció a Càpua. [XI 16; LXVI 6] 

Leceto. Lecceto, monestir agustinià de la Toscana, a Itàlia. [CXC 271, 272] 

Leó. Lleó, població de la regió homònima, que ocupa l’extrem nord-occidental de 
la península Ibèrica. [XCVIII 126, 165] 

Leó. Lió, capital de la regió del Lionés a la confluència dels rius Saona i Roine, a 
França. [CXXV 80; CXLI 8] 

Leodòcia. Lieja, capital de Valònia, a l’actual Bèlgica. [CXXXI 35] 

Letrà. Laterà (→ Laterana). [CXI 67, 70] 

Levicana. Levico, població de la regió de Trentino-Tirol del Sud, a Itàlia. [CLIII 
54] 

Líbano. Líban, serra muntanyosa al nord de Palestina que ha donat nom a la 
regió que l’envolta. [LXV 4, 15; CXX 245] 

Licaònia. Antiga regió de l’Àsia Menor, situada a la part més interna de 
l’Anatòlia central. [CXXIII 127] 

Lícia. Antiga regió que s’estenia pel sud-oest de l’Àsia Menor, compresa entre els 
actuals golfs de Fethiye i d’Antalya. [XCIX 62; CXXXIX 94] 

Lidda. Lida, població antiga de Palestina, corresponent a la Lod actual. [LVII 12] 

Ligeris. Loira, riu que travessa el Massís Central, la conca de París i el sud de 
Bretanya, a França. [CLX 25] 

Ligúria. Regió septentrional d’Itàlia que, amb l’Emília, formà una província 
romana fins al segle IV. [LVI 26] 

Limoges. Llemotges, capital del Llemosí (→ Limosins), a la vora dreta del riu 
Viena, Occitània. [CLX 28, 56] 

Limosins. Llemosí, regió al nord-oest d’Occitània. [LXXV 39] 

Lipantana. Lipari, la més gran de les illes Eòlies, a la mar Tirrena, situada entre 
les de Vulcano i Salina, al nord-est de Sicília. [CXXIII 107]  

Lisbona. Lisboa, capital de Portugal. [LXXX 2] 

Lístria. Listra, població de la regió de Licaònia, antiga regió de l’Àsia Menor, 
situada a la part més interna de l’Anatòlia central. [LXXXVII 26, 31] Lístris 

Lístris. Listra (→ Lístria). [CXLII 10] 

Lon. Lió (→ Leó). [LII 368] 

Lombardia. Llombardia, regió septentrional d’Itàlia que s’estén des de la 
serralada dels Alps fins al Po. [XXVIII 139; LVI 132, 133; CLXXXV 34, 76; 
CLXXXVII 12] 

Losanya. Lausana, població del cantó suís de Vaud. [LII 360] 
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Losona. Lausana (→ Losanya). [CXI 124] 

Luca. Lucca, població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [CLIII 55] 

Lucana. Lucània, antiga regió d’Itàlia que comprenia els territoris situats entre els 
baix Sele, el Bradano i el Sinni. [LXXXI 20] 

Lucena. Lausana? (→ Losanya) [LXXV 85] 

Ludena. Lucena? (→ Lucena) [LXXV 217] 

Luxuviens. Luxeuil, convent entre Borgonya i Austràsia, de gran importància en 
l’epoca merovíngia. [CXLVIII 18] 

Macherònia. Maqueront, antiga fortalesa ubicada en el cim d’un turó a Perea, 
antiga regió jueva situada a l’est del Jordà. Estava situada a les muntanyes de 
Moab, a 25 km al sud-est de la desembocadura del riu Jordà. [CXXV 109] 

Madòcia. Monza, població de la regió de la Llombardia travessada pel riu 
lambro, a Itàlia. [CXXV 168] 

Magalona. Antiga població del Baix Llenguadoc, al sud de Montpeller. [LXII 252] 

Magdalo. Magdala, població de Palestina a la vora oest del llac de Tiberíades. 
[XCIV 21, 23, 27; XCV 4] 

Mallorques. Mallorca, regne que comprenia les illes de Mallorca, Eivissa i 
Menorca i els comtats del Rosselló i Cerdanya, creat a la mort de Jaume I el 
1276. [CLXXXIX 182, 184, 194, 199, 208, 212, 218, 225, 226, 241] 

Mallorques, Ciutat de. Ciutat de Mallorca, capital de l’antic regne de Mallorca, 
situada al sud de l’illa homònima, actuals Illes Balears. [CLXXXIX 2] 

Major Armènia. Armènia Major, denominació amb la qual fou coneguda en 
l’antiguitat la part d’Armènia a l’est de l’Eufrates. [CXXIII 128] 

Marítima. Error de traducció. [XCV 3] 

Marsella. Població de Provença, Occitània, a la costa mediterrània, prop del delta 
del Roine. [XCIV 64, 107, 125; XCV 12]  

Massana. Massa Marittima, població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [CXC 4, 6, 
8, 13, 32, 347] 

Massino, castell de. Masino, castell que es troba a la localitat de Caravino, prop 
de Torí, a Itàlia. [LXII 209]  

Mataranya. Matarranya, riu del sud-oest de la depressió de l’Ebre, afluent 
d’aquest riu per la dreta. [CLXXXIII 210] 

Mauriena. Maurienne, vall de la regió de Savoia, a França. [CXXV 160] 

Mauritània. Mauritània Cesariense, província romana equivalent a l’actual 
Algèria occidental i central, fins el riu Ampsaga, on limitava amb Numídia. 
[CVI 3; CLXII 2] 

Mazate. Mazzè, població de la regió del Piemont, a l’actual Itàlia. [LXII 201] 
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Mecha. Meca, població a l’oest d’Aràbia, capital espiritual de l’islamisme. 
[CLXXXV 82] 

Meda. Població de la regió de la Llombardia, a Itàlia. [LXII 218] 

Mediolano. Milà (→ Milà). [CXC 111] 

Mel·lo. Part de Jerusalem on es troba el mont Sió. [LXVIII 15] 

Mergúndia. Sense identificar. [II 27, 30, 33, 36] 

Merofi. Mira (→ Mirrea). [CXLII 235] 

Mesopotània. Mesopotàmia, regió històrica d’Àsia occidental entre el Tigris i 
l’Eufrates [CLV 58]  

Metens. Metz, població de la regió de Lorena, a la confluència dels rius Mosel·la i 
Seille, a França. [CXXXIII 14] 

Miçelena. Mitilene, capital de l’illa grega de Lesbos. [LXXXVII 32] 

Micina. Mòdena, població de la regió de l’Emília-Romanya, a Itàlia. [XCVIII 78] 

Milà. Població de la Llombardia, actual Itàlia. [XVII 219; LIV 32; LVI 26, 37, 54, 
60, 61, 76, 132, 141, 197; LX 25, 29; LXII 62, 80, 105, 173, 241; LXXIX 117; LXXXII 
16, 57; CI 30, 58, 63; CXV 145; CXVIII 17, 24, 25, 26, 27; CXX 135, 170; CXXV 
169; CXLI 68; CLXIII 37, 45, 187; CLXXXV 46; CLXXXVII 179, 180] 

Mirrea. Mira, antiga població de la regió Lícia (→ Lícia). [V 42, 198] 

Mont dels Màrtyrs. Montmartre, turó a la part nord de París. [CL 93] 

Montecassí. Montecassino, turó al costat de la població de Cassino, al sud del 
Laci, Itàlia, lloc on es troba un important monestir. [XLIX 93]  

Monticassí. Montecassino (→ Montecassí). [CLXXXVII 52] 

Monticalvari. Gòlgota (→ Gòlgota). [LII 95, 204; LXV 6, 95; CXXXV 5] 

Montolivet. Turó situat prop de Jerusalem, damunt del qual fou pres Jesucrist i 
començà la seua passió. [LIII 197; LXVIII 7, 18; CXXXV 52; CXLV 161; CLXXXI 
39; CXC 175] 

Montpeller. Capital del Llenguadoc, Occitània. [LXII 252] 

Montport. Sense identificar. [CLXXXVII 289] 

Mósam. Mosa, riu del nord d’Europa, que desemboca a la mar del Nord. [CXXXI 
35] 

Nadabar. Sense identificar, població d’Etiòpia. [CXL 11] 

Napolim. Hermòpolis (→ Hermòpoli). [XII 30] 

Nàpols. Capital de la regió de la Campània, a Itàlia. [CLXXXV 28] 

Narbona. Ciutat del Llenguadoc, Occitània. [XVIII 13; XL 4, 9] 
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Natzaret. Població de Palestina, a l’actual estat d’Israel al sud-oest del llac de 
Genesaret. [XXXI 23; LI 27; LII 71; LXIV 144; LXV 75; CXXXI 67, 141] Nazareth, 
Natzareth, Nazaret 

Nemze. Nimes, població del baix Llenguadoc, Occitània. [CXXX 52] 

Nerlus. Tarascon-d’Arièja (→ Tarascona). [XCV 25] 

Nicea. Població la regió històrica de Bitínia, al nord-oest de l’Àsia Menor, actual 
Iznik, Turquia. [II 103, 115; V 61, 159, 166] 

Nicomèdia. Població de la Bitínia, a la Propòntide (mar de Màrmara), prop de 
l’actual població d’Izmit, Turquia. [IV 3, 30, 41, 61; XLIV 2; CXXXII 3, 110; 
CXXXIII 4; CXLI 68] Nichomèdia 

Nil. Riu de l’Àfrica nord-oriental que desemboca a la mar Mediterrània. [CXLI 
15] 

Nobiliaco. Sent Liunard (en francés Saint-Leonard-de-Nobliat), població de la 
reigió de Llemosí, a Occitània. [CLX 42] 

Nocera. Població de la regió de la Campània, al nord de Salern, a Itàlia. [CXLIX 
269] 

Noles. Nola, població de la Campània, a Itàlia. [LVI 11] 

Normandia. Regió al canal de la Mànega entre la Picardia a l’est i la Bretanya a 
l’oest, al nord de l’actual França. [CXIX 149; CXXV 158] 

Núrsia. Norcia, població al sud-est de l’Úmbria, a Itàlia. [XLIX 7]  

Octembach. Ottenbach, en el cantó de Zuric, Alemanya. [LXII 193] 

Octovià. Sense identificar. [C 113] 

Oraviy. Orbieu, riu afluent de l’Aude, al sud d’Occitània. [LXXV 90] 

Orial. Sense identificar. [LXXIII 14] 

Orlenchs. Orleans (→ Orlians). [CXXVIII 2] 

Orlens. Orleans (→ Orlians). [CXI 167] 

Orlians. Orleans, capital de l’Orleanés, a la vora del Loira, a França. [CLX 23; 
CLXXXVII 100] 

Osma. Població de Sòria, a Castellà i Lleó. [CXI 18, 27] 

Òstia. Antiga població romana situada a la desembocadura del Tíber, actualment 
Lido d’Òstia, a la regió del Laci, a Itàlia. [LXXXVII 88; CXVI 251, 325; CXLIX 
193; CLXVII 204] Òstria 

Othoríngia. Lotaríngia, regió entre el Rin, el Mosa i l’Escalda. [XCVIII 88] 

Pabia. Pavia, població de la Llombardia, a Itàlia. [XXVIII 141, 145; LVIII 63; CXX 
171; CXXIV 343, 354, 378, 421, 445, 447; CLXIII 9; CLXXXV 41; CLXXXVII 66] 
Papia 
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Pàdua. Població de la regió del Vèneto, a Itàlia. [LXXX 29] 

Pafus. Pafos, població de Xipre. [LXXIX 105] 

Palència. Població de Castellà i Lleó. [CXI 25] 

Palestina. Nom tradicional de l’antic país de Canaan (→ Canaan). [CXVIII 47; 
CLXXXVI 21] 

Palmària. Illa situada a la mar de Ligúria, enfront de Portovenere, a Itàlia. [IX 53] 

Palus. Error de traducció: no entén el mot palude (‘pantà’) i tradueix el mot com si 
es tractara d’un topònim. [XXII 9] 

Pampalona. Pamplona, capital de Navarra. [XCVIII 151] 

Pannònia. Regió del centre d’Europa al sud del Danubi i al nord de Dalmàcia (→ 
Dalmàcia). [CXLVI 19; CLXIII 8; CLXXXV 29, 30] 

París. Capital de França. [CXI 85, 167; CXXVIII 24, 31, 33; CL 68, 98; CLIX 97; 
CLXXXIX 177, 183, 206] 

Patera. Patara, població de la regió de Lícia (→ Lícia). [V 14] 

Patmos. Illa grega del Dodecanès, a l’Egea, davant la costa de Cària. [XI 18; LXVI 
10, 20; CL 59] Pathmos 

Patras. Patres, població grega al nord de la península del Peloponés. [II 127] 

Pauteus. Poitiers (→ Payteus). [XXI 16; CXXV 148] 

Payteu. Poitiers (→ Payteus). [CLXIII 33, 50, 172, 173, 175] 

Payteus. Poitiers, població de la regió de Poitou-Charentes, a França. [XXI 2] 

Pedra Foradada. Port de la primera illa al qual arriben sant Brandà i els seus 
companys. [XIX 37] 

Pel·la. Antiga ciutat de Palestina, a la Transjordània, on es refugiaren els cristians 
de Jerusalem poc abans del setge del 70. [LXIV 159] 

Pentàpolim. Pentàpoli, lliga de cinc ciutats, potser el text es refereix a la 
Pentàpoli líbia, formada per Cirene, Apol·lònia, Ptolemaida, Arsínoe i 
Berenice. [LVIII 43] 

Pèrgamo. Bèrgam, població de la regió de la Llombardia, a Itàlia. [CXLI 61] 

Persa. Pèrsia (→ Persia). [CXIV 22; CXXXV 22] 

Pèrsia. Antic país situat a la riba oriental del golf pèrsic. [XVII 194; XXXII 118, 
154; LVII 11; CLV 59; CLXXI 3, 4; CLXXXVI 16] Pèrcia, Persa 

Perusa. Població de la regió de l’Úmbria, entre la vall del Tíber i el llac Trasimé, a 
Itàlia. [CXVI 324, 330; CXLIX 22] 

Petragòricas. Perigús, població d’Aquitània, a Occitània. [XCV 64, 68] 
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Piemunt. El Piemont, regió d’Itàlia del nord que comprén les províncies 
d’Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torí, Verbano-Cusio-Ossola i 
Vercelli. [CXI 401] 

Pincis. Pincio, turó de Roma, al nord del Quirinal, que domina el Camp de Mart. 
[XXIII 1, 24] 

Pirans. Pirineus, sistema muntanyós que separa el continent europeu de la 
península Ibérica. [LXXV 29]  

Pisa. Població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [CXVI 248] 

Pistòria. Pistoia, població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [XCVIII 203] 

Placensa. Piacenza, població de la regió de l’Emília-Romanya, a Itàlia. [CXLII 
100] 

Planesa. Piacenza (→ Placensa). [CI 30] 

Plassa. Palazia, població de Sicília. [CXI 393] 

Polla. Pulla (→ Apúlia). [CXLV 5; CXLIX 175] 

Ponsa. Ponça, la més gran de les illes Poncianes, al golf de Gaeta, a la mar 
Tirrena, de la regió del Laci, a Itàlia. [LXXI 24] 

Ponto. Pont, antiga regió de l’Àsia Menor, al nord de la Capadòcia i a la vora del 
mar Negre. [LII 291, 297; CVIII 70; CLV 58; CLXVII 176] Pontos 

Porciuncla. Porciúncula (→ Porciúncula). [CXVI 61] 

Porciúncula. Capella prop d’Assís on sant Francesc establí el primer centre de 
l’orde franciscà. [CXLIX 203] Porciuncla 

Portopí. Port de la Ciutat de Mallorca. [CLXXXIX 225, 226, 236] 

Prat. Prato, població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [XCVIII 203] 

Proença. Provença, país del sud-est d’Occitània. [LXXV 30, 39; XCIV 70] 

Quitànea. Aquitània (→ Aquitànea). [XXI 2; LXXV 30, 39, 216, 242; CXX 188, 198, 
199; CLX 25] 

Ravenna. Població de la regió de l’Emília-Romanya, a Itàlia. [LX 10; XCVI 9, 25, 
41; CV 68, 79; CXXV 63; CLI 20; CLIII 55; CLXXXV 70; CLXXXVII 168] Ravena 

Reate. Rieti, població de la regió del Laci, al nord-est de Roma, a Itàlia. [CXC 349] 

Reclòs. Sense identificar, població de la Tebaida (→ Tebayda). [CLXXVII 3] 

Règia. Error de traducció: converteix l’adjectiu (urbem regiam) en topònim. Es 
refereix a Roma. [CXV 36] 

Rems. Reims, població de la Xampanya, França, situada a les vores del riu Vesle, 
afluent de l’Aisne. [XX 13, 25; CLX 18] 

Ripulis. Bagno a Ripoli, població de la regió de la Toscana, prop de Florència, a 
Itàlia. [LXII 245] 



CVIII 

Roma. Capital de la regió del Laci i de l’actual Itàlia, seu del cristianisme 
d’Occident. [II 132, 133; V 116, 140; VI 84; VII 26; VIII 19, 24, 55, 76, 138, 157, 
172, 180; XI 21, 22; XII 13, 53, 56; XIII 31; XIV 20, 44, 82, 299; XVI 99, 213; XVII 
12, 217; XVIII 26; XXIV 5; XXVII 6; XXVIII 140; XXXII 104; XXXIII 27; XXXIV 
74; XXXV 22, 23, 25, 27; XLII 6; XLV 49, 98; XLVI 123, 131; XLVIII 12, 18, 36, 50, 
51, 53, 63, 81, 91, 93, 105, 147, 214; XLIX 8; LII 286, 300, 336, 341, 370; LIII 213; 
LVI 14, 23, 44, 109; LVIII 14, 15; LIX 2; LXIV 74, 136, 152, 181, 184, 186; LXV 58, 
129; LXVI 5, 11, 14, 18, 19; LXVII 9; LXXII 4; LXXIX 117; LXXXII 52; LXXXIV 3, 
18, 19; LXXXVI 69, 71, 72, 79, 82, 243; LXXXVII 29, 42, 70, 73, 151; XCIII 2, 45, 
47, 62; XCIV 86; XCVI 9; XCVIII 142; CI 18, 27, 28, 60, 63; CII 3; CIII 4; CIV 6; 
CV 11; CVIII 7, 41, 75, 85, 110; CX 83, 85, 88, 91, 100; CXI 37, 67, 80, 85, 166, 197, 
253; CXIV 32; CXV 17, 19, 31, 39, 149, 167, 208, 217; CXVI 7, 316, 318, 324; CXXI 
8; CXXIII 121; CXXIV 50, 55, 78, 83, 441, 447; CXXV 10, 65, 68, 70, 72; CXXVI 57; 
CXXX 54; CXXXIII 13; CXXXIV 3, 71; CXXXV 112, 117; CXXXIX 29, 74, 98,111, 
119; CXLI 21, 26; CXLIII 100; CXLIV 68, 211; CXLV 41; CXLVI 20, 38, 50, 114; 
CXLIX 16, 25, 192; CL 65, 66, 75, 98; CLI 3, 10, 21; CLIII 22, 34, 35, 56, 59; CLVII 
2, 11,17; CLVIII 10, 12, 14, 27, 31; CLXIV 28; CLXVI 9; CLXVII 6, 25, 27, 135, 
138, 212; CLXX 9, 14; CLXXV 68; CLXXXII 2, 31, 88, 117, 118, 134, 135, 181, 184, 
187; CLXXXIII 74; CLXXXV 20, 31, 35, 47, 77, 79; CLXXXVI 2, 3; CLXXXVII 3, 8, 
12, 65, 72, 74, 75, 83, 84, 86, 111, 112, 122, 148, 222, 224, 228, 229, 296, 325; 
CLXXXIX 10, 97, 160, 164, 165, 214; CXC 198; CXCI 290, 297, 388, 396, 397, 402, 
404, 469, 503] 

Romana, porta. Porta de Milà. [LVI 37] 

Romanya. Regió de la Itàlia septentrional, que correspon a les províncies de Forlì 
i Ravenna i un petit sector de la de Bolonya. [CLXXXV 47] 

Rosa. Roine (→ Roser). [LXXV 45] 

Roser. Roine, riu que naix als Alps i que desemboca a la mar Mediterrània per 
Marsella. [XCV 14, 31; CXLI 38, 74] 

Sabària. Szombathely, capital del megye de Vas, a l’actual Hongria. [CLXIII 8] 

Sabasten. Sivas, antiga població de Capadòcia, al sud-est del Pont, a Turquia 
[XXXVII 7] 

Sabasten. Samaria, antiga població al centre de Palestina que dóna també nom a 
la regió (→ Samaria). [LXXXIII 222; CXXV 86, 132] 

Sabbà. Sabà, antic regne preislàmic situat a l’actual Iemen. [LXV 5, 21] 

Salamina. Antiga ciutat de Xipre, fundada per gregcs a la costa oriental de l’illa. 
[LXXIX 108] 

Salària. Porta de Siena. [CXC 82] 

Salària, via. Camí romà que portava de Roma a la mar Adriàtica. [CLXXXIX 70] 

Samaria. Regió històrica de la Palestina situada a la part central de la Cisjordània, 
entre Galilea i Judea. [XLVI 89; XCVIII 3] 



CIX 

Sanct Àngel, castell. Castell Sant’Angelo, fortificació romana al costat esquerre 
del Tíber, a prop del Vaticà, i que originalment fou el mausoleu de 
l’emperador Adrià. [CXLV 47; CXCI 399] 

Sanct Miquel, mont. Mont Bentarte, al camí de Sant Jaume, als Pirineus. [XCVIII 
92]  

Sanct Theobald. Sense identificar. [CLIX 80] 

Sannir. Sumer, antic país de l’Orient Mitjà, al sud de Mesopotàmia. [CLV 124] 

Saxònia. Regió històrica de l’Alemanya centreoriental, limitada al sud per les 
muntanyes metal·líferes i travessada, en direcció del nord-oest al sud-est, per 
l’Elba. [IV 193] 

Scandinària. Escandinàvia, regió del nord d’Europa que en un sentit físic estricte 
inclou la península del mateix nom entre l’Atlàntic i la Bàltica. [CLXXXV 10] 

Scarioth. Illa a la qual arribà Judes sent un nadó després que els seus pares 
l’abandonaren en mig del mar. Iscariot podria venir de l’hebreu Îš-Qrîyôth, 
‘home de Queriot’, població al sud de Judea i a l’est del mar Mort. [XLVI 26] 

Sclavònia. Eslavònia, regió al nord de Croàcia. [XCV 85] 

Seca. Sena, riu que naix a la Côte d’Or i desguassa al canal de la Mànega, a 
França. [CXXVI 15] 

Secana. Sena (→ Seca). [CL 101] 

Selèucia. Selèucia de Pièria, antiga població i port d’Antioquia, a la costa nord de 
Síria. [CXLII 256] 

Sena. Siena, població de la regió de la Toscana, a Itàlia. [CXC 2, 4, 19, 41, 50, 104, 
115, 157, 191, 197, 301, 321, 322, 332, 346; CXCI 2, 3, 127, 179, 234, 238, 274, 310, 
322, 501] 

Senar. Sennaar, mot hebreu que fa referència a la plana al·luvial entre el Tigris i 
l’Eufrates. [CLXXXIV 252] 

Senona. Sens, població de la regió de Borgonya, a França. [LXII 156; CXXVIII 3, 
14, 17, 30, 34] Cenona 

Septimània. Antiga regió de l’actual Llenguadoc, al voltant de la ciutat de 
Besiers. [LXXV 30] 

Seràptim. Mont Soracte, a la regió del Laci, a Itàlia. [XIV 63] 

Serdenya. Sardenya, la segona illa més gran de la Mediterrània, forma part 
d’Itàlia. [CXXIV 340, 342] 

Sicília. Illa del Mediterrani, entre la mar Tirrènica i la Jònica, a Itàlia. [VI, 3; X 34; 
LXXXI 5; CXI 386, 393; CXXIII 106; CXXXI 246; CLIII 23] 

Silícia. Antiga regió d’Anatòlia, a la costa sud, entre la serralada del Taure i la 
mar. [X 34; XLVIII 18] 



CX 

Sinaý, munt de. Muntanya al sud de la península del Sinaí, que uneix Àsia i 
Àfrica i que pertany a Egipte, on, segons l’Antic Testament, Moisés rebé les 
taules de la llei. [XLVIII 154; CLXIX 144] 

Silena. Cirene (→ Sirena). [LVII 16]  

Sirena. Cirene, antiga ciutat al nord-est de l’actual Líbia. [X 34] 

Síria. Regió del Pròxim Orient antic que comprenia, aproximadament, la Síria i el 
Líban actuals. [VIII 28; XVIII 73; XXXV 27, 37; CXXIII 6] 

Síthia. Escítia, regió del nord de la mar Negra, entre el Don i els Carpats. [LXIII 
7] 

Solònica. Font de Siena. [CXC 290] 

Strido. Antiga població de Dalmàcia (→ Dalmàcia) sense identificar hui en dia. 
[CXLVI 18] 

Syon. Sió, turó occidental de Jerusalem on la tradició situa el Cenacle i la tomba 
de David. [XIX 74; LXVIII 15; LXIX 326; CX 47; CXIX 5; CLXXVII 68] 

Sypont. Manfredònia, població de la regió de la Pulla, a Itàlia. [CXLV 6, 116] 

Tabor. Turó cònic de Galilea, isolat a l’extrem nord-est de la plana d’Esdreló. 
[LIII 191]  

Tanàgrum. Tanaro, riu del Piemont, afluent del Po. [LIV 21] 

Tarasco. Tarascon-d’Arièja (→ Tarascona). [XCV 67] 

Tarascona. Tarascon-d’Arièja, població de la regió de Foix, a Occitània. [XCV 24] 

Tebayda. Tebaida, antiga regió de l'Alt Egipte, amb capital a Tebes, que s’estenia 
de Siene fins a Hermòpolis. [XVIII 12, 47; CLXXVII 4, 95] Thebayda 

Terdona. Tortona, població del Piemont, Itàlia, a la vora del Scrivia. [LIV 16, 27] 

Tersona. Sense identificar, possible població de Crimea. [CLXVII 205, 212] 

Tharia. Tir, antiga població fenícia que actualment correspon a Sūr, al Líban. 
[CLXXXVII 60] 

Tharsis. Tars (→ Tharsun). [XII 45] 

Tharsun. Tars, població de Cilícia (→ Silícia). [XCII 10; XCIII 44] 

Thaurí. Torí, capital de la regió del Piemont, a Itàlia. [CXLI 61] 

Thebea. Tebes, antiga població d’Egipte a la vora oriental del Nil, a un 700 km al 
sud-est del Caire. [CXLI 10, 11, 17, 33] 

Thesalònica. Tessalònica, població de la Macedònia, al nord de Grècia. [LVI 195] 

Theutònia. Alemanya. [LXII 136; CLXXXVII 289] 



CXI 

Tíber. Riu d’Itàlia, que pertany a la conca tirrènica, que naix a Monte Fumaiolo i  
desemboca a Òstia. [VIII 140, 141; XLVIII 63; LII 354; LXXVI 23; CII 4; CXXX 56; 
CLI 11, 20] Tibre, Tibri, Tybre 

Tiberina. Es refereix al nom d’una porta de Roma, però es tracta d’un error, 
realment es tracta de la població d’Òstia (Ostia Tyberina LA 120, 121). [CXXIV 
122] 

Tiburtina. Nom de la porta i de la via que comunicaven l’antiga Roma amb 
Tibur, actual Tívoli. [CXVII 27] 

Ticínum. Pavia (→ Pabia). [LVI 37] 

Tiella. Tiel, a la província de Genderland, als Països Baixos. [CLIII 31] 

Tolosa. Població d’Occitània, capital del Llenguadoc. [LXXV 39; XCVIII 101; CXI 
30, 61, 66, 67, 84, 132, 157, 207, 242, 291, 292; CLXX 3; CLXXXIX 206] Tholosa 

Tomba. Es refereix al mont Saint-Michel, a Normandia. [CXLV 23] 

Tors. Tours, població de la regió de Turena, en la confluència de les valls del 
Loira i del Cher, a l’actual França. [CXXXIII 15; CLXIII 55, 172; CLXIV 33] 

Trajecto. Utrecht, població dels Països Baixos. [LXII 136; CXXXI 35] Trajecti 

Tràveris. Trèveris, població del land de Renània-Palatinat, a Alemanya. [CI 42] 

Trecas. Troyes (→ Trecasina). [CXXV 59] 

Trecasina. Troyes, població de la Xampanya, a la vall del Sena, a França. [CV 39; 
CXXVI 14] Tracasina 

Trecensi. Maastricht, capital de la província del Limburg, als actuals Països 
Baixos. [CXXXVIII 5] 

Trere. Trèveris (→ Tràveris). [XLVI 132] 

Tridònia. Tortona, població de la regió del Piemont, a Itàlia. [CXXIV 350] 

Trifis. Porta de Siena. [CXC 276] 

Trípol. Trípoli, població a la costa nord del Líban. [CXI 413] 

Troya. Troia, antiga població de l’Àsia Menor, prop de l’estret dels Dardanels. 
[LXXXVI 242] 

Túcia. Túscia, territori que correspon al Laci septentrional, a Itàlia. [LVI 110] 

Ursiana. Abadia d’Hirsau, monestir prop de Calw, població del land de Baviera, 
a l’actual Alemanya. [CLXXXVII 219] 

València. Capital de l’antic regne de València, a l’est de la península Ibèrica, i de 
l’actual País Valencià. [CLXXXIX 224] 

Vallbona. Bonneval, població de la regió del Centre, a França. [CXX 6] 

Venècia. Capital de la regió del Vèneto, a Itàlia. [LVIII 61; CXCI 499] 



CXII 

Venta. Ventamiglia, població de la Ligúria, a la desembocadura del Roia, a Itàlia. 
[CXLI 61] 

Vercell. Vercelli, població de la regió del Piemont, a Itàlia. [LVI 140; CV 82, 87; 
CXVIII 14, 52; CLXIV 29] 

Vercell. Vézelay (→ Vicèlia). [XCVIII 185] 

Verner, camp. Agro Verano, es tracta de la catacumba Ciríaca, als afores de 
l’antiga Roma, situada al costat de la via Tiburtina, que comunicava la ciutat 
amb Tívoli. [CXV 127; CXVII 59] 

Vernula. Veroli, població de la regió del Laci, a Itàlia. [LXVI 20] 

Veromando. Vermand, població de la regió de Picardia, a l’actual França. [CLVII 
8, 13] 

Verona. Població de la regió del Vèneto, a Itàlia. [LXII 12; CXV 31; CLXXXV 49] 

Viana. Viena, capital de l’actual Àustria.[LII 357; LXVII 34; CLXXXVII 101] 

Vicèlia. Vézelay, població de Borgonya, a França. [XCIV 169] 

Victòria. Mont-réal, població del Llenguadoc, a Occitània, prop de Carcassona. 
[CXI 43] 

Victorial. Muntanya on pugen els mags d’Orient per veure quan apareixerà 
l’estrela. [XVII 33] 

Victoriana. Vil·la romana prop d’Hipona (→ Ypona). [LXXXII 59] 

Vidorna. Winchester, població del comtat Hampshire, Anglaterra. [CXI 433] 

Ycònio. Iconi (→ Icònio). [LXXIX 85] 

Ylírich. Il·líria, antiga regió dels Balcans. [LXXXVII 5] 

Ypó. Hipona (→ Ypona). [CX 106, 108] 

Ypona. Hipona, població romana de la Numídia, antiga regió situada a la part 
occidental del nord d'Àfrica. [CXXIV 130, 142, 266, 449, 450] Ipona 

Ypònia. Hipona (→ Ypona). [X 108; CXXIV 127] 



CXIII 

VI.2. ÍNDEX ANTROPONÍMIC2 

Aaron. [VIII 64; CXXXI 50, 51; CLXXXVIII 322] Aron 

Abanon. [VII 17] Albanes  

Abbana. [LXXV 105] 

Abdies. [CXXV 86] Abdias 

Abdó, sant. [CIV] 

Abel. [XXXVI 59; LI 169] 

Abgar V, rei. [VII 237; CLV 20-57, 135] Abaguar, Abagar 

Abiatar. [XIV 102, 126] 

Abiathar. [XCVI 38, 44, 46] 

Abies. [LXXXIII 16] Abias 

Abies. [CX 22, 39] Abias 

Abiron. [XIV 121] 

Abraham. [VIII 42; XIV 129, 130, 131, 132; XVI 164; XXXVI 59; LXXXIII 35, 36; 
CXLV 293; CLXXXVI 85; CLXXXVIII 26, 254] Abram, Abraam 

Accestus. [LXXXVII 110] 

Acladi. [CXLIII 62, 63] 

Adaloald, rei. [CLXXXV 72] 

Adam. [Pròlogo 9; I 91; II 171, 173, 174; VIII 3, 6, 86, 109; XIV 167, 169, 172, 178, 
236; XVI 163; XXXIV 5; LI 168; LII 199, 208, 210, 217, 218, 219, 220, 255; LIII 1, 
253, 264, 266, 293, 295; LXV 3, 8, 13, 16; LXVIII 221; CLXXXII 163; CLXXXIV 
337; CLXXXVI 85] 

Adam. [CXI 250] 

Adolf I, rei. [IV 211] 

Adrià. [LXXIII 186] 

Adrià. [CLIII 27] 

                                                           

2 Deixem fora de l’arreplega antroponímica les persones divines (Déu, Jesucrist i Esperit Sant) i a 
Maria i els apel·latius comuns Senyor, Pare, Fill de Déu, Mare de Déu, Verge, etc. Tampoc 
indiquem les festivitats dels sants o els noms de les esglésies formades per un antropònim. Per a 
evitar la multiplicitat de variants d’un mateix antropònim, les entrades presenten la forma actual en 
els casos que existisca; si no hi ha cap forma actual, deixem la que ens dóna el text. Darrere de cada 
entrada oferim les variants que apareixen a l’obra i no coincideixen amb la forma de l’entrada. Si un 
antropònim es refereix a diferents personatges, incorporem tantes entrades del mateix antropònim 
com personatges als quals es refereix. Fem servir com a font principal per a l’actualització dels 
antropònims la Gran Enciclopèdia Catalana i, pel que fa als d’origen bíblic, la Bíblia Valenciana 



CXIV 

Adrià, emperador. [LXV 99; CXXXIX 121] 

Adrià, sant. [CXXXII] 

Adrià I, papa. [XLVIII 340; CLXXXVII 65, 77, 78] 

Afilònia. [IX 60] 

Afra, santa. [CLVI] 

Africà. [CI 16] Affrican 

Africà. [CLIII 48] Affricà 

Afrodísia. [XXXVIII 20, 22, 28] Effrodísia 

Àgab, profeta. [LXXIX 74] Àgabus 

Agapen. [IX 14] 

Agapit. [CXXXIX 30] 

Agapit. [CLXXVIII 86, 88, 94, 127, 148, 163, 188] Agapitus 

Agapit, sant. [CXII 8, 19] Agapito 

Àgata, santa. [XXXVIII; VI 3, 4, 5, 9, 11, 12, 79; CLXXXVIII 68] Àgatha 

Agató, sant. [CLXXVI] Agathon  

Agilulf, rei. [CLXXXV 74] Agisulphum 

Aglaes. [XCIII 8] 

Agnés, santa. [XXIX; LXXXIV 7; CXV 154, 159; CLXIII 105] 

Agnés, santa. [CXVI 214-246, 346, 396-398] 

Agripa. [LXXXVI 76, 165, 166] Agrippa 

Agustí. [XLVIII 103, 145] 

Agustí. [CXLIX 256-262] 

Agustí, sant. [CXXIV; X 109; LVI 12; CXLVI 118, 120; CXC 268] 

Ajustat, sant. [XLVII 8-14; CXXVII 10-15] 

Aistolf, rei. [CLXXXVII 15, 17] 

Albano. [LXIV 130] 

Albizzeschi. [CXC 2] Albizechs 

Alboí, rei. [CLXXXV 13, 15, 30, 40, 49, 60, 71] Albuý 

Alcuí. [CLXXXVII 89] Alchúnius 

Aldana. [LXXV 4] 

Aleix, sant. [XCIII] Alexi 

Alesays. [CXX 10] 



CXV 

Alexandre. [XII 11, 12, 14, 16, 65, 67, 70, 72] 

Alexandre. [XCII 11] 

Alexandre. [CXLI 61] 

Alexandre. [CXLII 159, 201, 212, 218] 

Alexandre, emperador. [IV 68; VII 235; LXXIV 12; CLI 2, 6] Alexandrí 

Alexandre, sant. [LXXXVIII] 

Alexandre I, sant. [CVIII 4, 39-66] 

Alexandre III, papa. [CXXV 101; CLXXXVII 287] 

Alexandre IV, papa. [CXVI 408] 

Alexandre, senador. [CX 61] 

Alexandria. [LVII 114-122] 

Alexí. [CXXIX 18] 

Alèxia. [CXCI 180, 182, 184] Alexa 

Alfeu. [LXIV 27; CXXXI 40; CLV 20] Alpheus 

Alipi. [CXXIV 116] 

Almachi. [LXXIV 13; CLXVI 66, 96, 98] Almaci 

Amador, sant. [CV 15; CXXIX 10, 13, 16, 19, 22] 

Amand, sant. [XLII] Aman 

Amatas. [XVIII 10] 

Ambion. [CLXVII 108] 

Ambròs. [LVI 14] Ambrosi 

Ambròs, sant. [LVI; XLVIII 339, 344; LXXXII 8, 36-51; CI 13, 70; CXXIV 56, 60, 61, 
107, 109, 117, 166, 228; CLXIII 187; CLXXXVII 184] 

Amèrius. [XVII 32] 

Ametos, papa. Es refereix al papa Anteros. [CLIII 44] 

Amic. [CLXXXVII 69] Amich 

Ananies. [LXIV 116; LXXXVI 26] Anania 

Anàs. [XIX 141; LII 123; LIII 249] Annà 

Anastàsia, santa. [IX; CLXVIII 3, 5, 14] 

Andrea. [CXCI 126, 130, 132, 136, 138, 164, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 176] 

Andreu. [XLVIII 329-337] 

Andreu. [CXXXV 116, 146] 



CXVI 

Andreu, sant. [II; CXXXV 10] 

Andreu de Galeranis. [CXC 176] 

Andreu de Velantibus. [CXCI 309, 312] 

Àngel. [CXVI 366] 

Àngel. [CXC 42] 

Anià. [LVIII 42] 

Anna. [XII 26; XXXVI 131, 186; CXC 319] 

Anna, santa. [CXXX 32-45, 50, 64-108] 

Anolí, sant. [LXXIV 24, 25] Anolino 

Anolimus. [CI 59] 

Anselm de Canterbury, sant. [CLXXXVII 233, 237] Anselm de Conturba 

Ansies. [CXVI 5] 

Anticrist. [I 106, 153, 154, 159, 160, 167, 169, 172; LIII 300; CXLV 154, 156, 157, 
169] Antichrist, Antechrist 

Antinus. [CXLIV 27] 

Antíoc. [CLXXXVIII 271, 297] Antíochus 

Antípater. [XII 11, 92] 

Antípater. [LXXXIX 62] Antípar 

Antoni. Es refereix a Marc Antoni. [XVIII 68; CVIII 67-74] Anthoni 

Antoni, sant. [XXV; XVIII 8, 11, 19, 80, 81, 82, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 119, 122, 
135, 139, 145, 158, 163, 169, 179, 180, 196, 199, 203, 216, 225, 226, 237; CXXIV 86; 
CLXXX 26, 27, 29, 31, 32] Anthoni 

Antoni de Pàdua, sant. [LXXX] Anthoni 

Antoní Pius, emperador. [LXXXVIII 4; CLXXXIX 76, 146] Anthoní, Anthoní Piadós, 
Marc Antoní 

Apel·lina. [CXXXVII 34]  

Apèl·lius. [XVII 32] 

Apion. [CLXVII 107] 

Apol·lina. Traducció errònia d’Apol·lo. [XLIX 94; XCVII 48; CXXXV 118] Apolina 

Apol·linar, sant. [XCVI] 

Apol·linar, sant. [CXXI 12-13] Apolinaris  

Apol·lo, déu. [VIII 78; XCVI 42] Apol·lini 

Appolophanus. [CL 9] 



CXVII 

Apra, santa. Filla de sant Hilari. [XXI 19-26] 

Apronià. [CXIV 5-11] 

Apuleu. [LXXXVI 198] Apuleus 

Aquila. [CLXVII 38, 60, 73, 82, 84, 88] 

Aquileu, sant. [LXXI] Achileus 

Aquilí. [CXXXIV 8] 

Aquilí. [CXXXIV 8] 

Aquilí. [CXLV 104] 

Aquilínea, santa. [XCIX 89-103] 

Arachis. [CLXXXIV 262, 291, 293] 

Aretha. [CXXV 14, 16] 

Aristobolus. [XII 11, 15, 17, 66, 72] 

Aristodem. [XI 96, 97, 99, 100, 106, 108] Aristhodemus 

Aristòtil. [CXXIV 22; CXXXIV 15] 

Armeni, bisbe. [CLXIV 30, 32] 

Armínia. [LXXIV 30] 

Aroel. [XIV 187] 

Arphaxat. [CXL 12, 71; CLV 60] 

Arquelau, tretarca. [XII 11] Archelaus  

Arseni, sant. [CLXXV] 

Arthemia. [CXIV 13-21, 34]  

Asimacho. [CXXIV 56] 

Astarot.3 [CXXIII 18, 23] Astaroth 

Astrages. [CXXIII 90, 93, 96, 103] 

Atanasi d’Alexandria, sant. [XVIII 175, 180; CXVIII 19, 51; CXXV 97] Atanàsius, 
Athanasi 

Àtila. [LXXXV 15, 17, 20; CV 40, 41] Àtilla 

Àtila. Error pel rei Tòtila. [CLXXXV] Àttila 

Atus. [LII 274] 

August. [CLXXXVII 81] 

                                                           

3 Astarot és el nom tradicional d’un diable, que trobem en molts texts catalans medievals i que 
prové de la deessa cananea Astarte (Jt 2, 13). En aquest cas, introduïm l’antropònim amb la 
denominació tradicional catalana i no amb la que apareix a la traducció valenciana de la Bíblia. 



CXVIII 

August, emperador. [VIII 13; XII 76; XVII 100, 78; CXXIV 4] Augustus, Cèsar 
Augustus 

Àurea. [CLIII 26] 

Aurelià. [LXXI 12, 37, 39, 41] 

Aurelià, emperador. [XV 2, 8, 12, 15, 20, 24, 46, 49, 56, 64, 76; CXXVI 18] 

Avemir, rei. [CLXXXIV 2, 5] 

Aventor. [CXLI 60] 

Aviteu. [CXXXIV 4, 64] 

Ayman. [XIV 151] 

Aynalt. [CXVI 355] 

Babila. [CLIII 26, 54] 

Balaam. [XVII 60, 68; CXLV 218] Balam 

Balbina. [CVIII 54] 

Baldach. [CXXIII 101] 

Baltasar. [XVII 34] 

Bandus. [CXC 3] 

Baradach. [CLV 61] 

Bàrbara, santa. [IV] 

Barlaam. [CLXXXIV] Barlam 

Barnabàs. Es refereix a Josep el Just, també conegut com Barsabàs (→ Josep el 
Just). Potser hi hagut una confusió amb Barnabàs (actualment, Bernabé).  
[CXXXI 41] 

Barpanthar. [CXXXI 13] 

Bartomea. [CXC 257, 261, 269] Bartholomea 

Bartomeu, sant. [CXXIII] Barthomeu 

Basili, sant. [XXXII 128-154] 

Beatriu, santa. [CII] 

Beda. [CLXXXVII 28-41] 

Beelzebub. [L 58] Belsabuch 

Benvenuta. [CXVI 296] 

Benet, sant. [XLIX; LXXV 233; CLXXXVII 52; CLXXXIX 149] 

Benet I, papa. [CLXXXV 5] 

Benjamí. [XIV 174] Benjamín 



CXIX 

Berenguer de Tours. [CLXXXVII 231] 

Berit. [CXXIII 23] Berith 

Bernabé, sant. [LXXIX; LXXXVII 109; CXL 155, 156; CLII 188; CLXVII 27, 29, 31, 
35] Barnabàs, Barnabà 

Bernardí de Siena, sant. [CXC] 

Bernat. [XCVIII 78] 

Bernat, sant. [CXX; CXXIV 367-370; CLXXXVII 263, 281] 

Bertana. [LXXV 106] 

Betsabé. [CLVIII 51] Bersabé 

Bidus. [CXC 9, 13] 

Blai, sant. [XXXVII] Blasi 

Bonaventura. [CXCI 45] 

Boniçó. [CLXXXVII 258] 

Bonifaci IV, sant. [CLXXXV 81] 

Bonifaci IX, papa. [CXCI 493] 

Brandà, sant. [XIX] 

Breç, sant. [CLXIV] 

Bru, bisbe. Es refereix al papa Lleó IX (→ Lléo IX, sant). [CLXXXVII 183, 228] 
Brun 

Caifàs. [XIX 141; LIII 249; LXII 27; LXIV 67] Cayfàs 

Caín. [XXXVI 58; CXLIII 17] Caÿm 

Calepodi, sant. [CLI 31] Calipodi 

Calixt, sant. [CLI; LXXIV 11] Calixto 

Caloceri, sant. [LIV 14, 49-60] 

Çambri. [XIV 246, 254, 257, 260, 264, 266, 269] 

Candacis. [CXL 15, 17, 35] 

Carinci. [LIII 248, 310] Carincis 

Carisi. [VII 161, 177, 179, 209, 212, 229] 

Carlemany, emperador. [XVI 210-214; XLVIII 342; LXXV 10, 31, 41, 44, 75, 125, 
133, 134, 138, 151, 167, 181, 182, 187, 237, 242, 291; XCIV 166; CXXV 176; CXXX 
42; CXLVII 37; CLXXXVII 6, 64, 65, 68, 69, 72, 74, 79, 81, 87, 89, 92, 98, 106; 
CLXXXIX 163, 172, 214] Carles, Carles lo Gran, Carlesmaynes 

Carles II el Calb, emperador. [CXLI 91; CLXXXVII 110] Karles 



CXX 

Carles IV, rei. [CLXXXIX 179] 

Carles Martel, majordom. [CLXXXVII 5] 

Carp. [LIII 84-103] 

Carpasi. [LXXIV 16] 

Carpasi. [CXIV 35, 38] 

Cassià, sant. [CV 65] 

Castori, sant. [CLXI] 

Caterina d’Alexandria, santa. [CLXIX] Catherina 

Caterina de Siena, santa. [CXCI; CXC 19] Katherina 

Cebrià, sant. [CXXXVI; XVIII 26, 29; CXXIV 235] Ciprià  

Cebrià, sant. [CXLIII] 

Cecília, santa. [CLXVI; LVI 227; LXXIV 14, 17, 18, 20] 

Celestí. [CXX 9] 

Celestí IV, papa. [CXXXI 162, 163] 

Cels, sant. [CI; LXXXII 12] Celsus 

Çenòphilum. [XIV 99] 

Censuri, bisbe. [CV 8] 

Cerdà. [CLXXXIV 67, 92, 96, 104] Cerdan 

Ceriach. [CI 65] 

Cerinus. [XIV 3] 

Cèsar.4 [III 18; VI 83; VIII 13, 19, 166, 215, 218; XII 10, 17, 46; LII 20; CXV 174; 
CXLII 220; CLXXXVII 81, 142] Cèssar 

Cesari, sant. [LXXI 46] 

Cesari d’Arle, sant. [CXXX 17] 

Chusi. [XIV 165] 

Cíbele, dessa. [CLVIII 19] Acibele 

Cirí. [VIII 27] 

Ciríac, sant. [LXV 118, 119, 131-145] Quiríac 

Ciríac, sant. [CXIV] 

Ciríac, sant. [CLIII 35, 52] 

                                                           
4
 Es tracta del títol dels emperadors romans i, per tant, l’antropònim es refereix a personatges 

diferents. Pel que fa al polític i militar Cèsar, vid. Juli Cèsar. 



CXXI 

Ciril·la. [CXVII 57-59] 

Clara, santa. [CXVI] 

Clarissa. [LXIV 193-198] 

Claudi. [CLIV 18] 

Claudi I, emperador. [LXXIX 73; LXXXVI 72] 

Claudi II, emperador. [XLIII 5, 10, 13, 17; CXVII 58] 

Claudi, sant. [CLXI] 

Clàudia, santa. [CXXXIV 4, 63, 71, 82] 

Cleofàs. [LXIV 23, 25, 26; CXXXI 36, 39; CLII 101, 117, 119] Cleophàs 

Cleòpatra. [XVIII 68; CVIII 71, 73] 

Clet, sant. [LXXXVI 73] 

Climent, sant. [LXXI 22] 

Climent, sant. [CLIII 62] 

Climent de Roma, sant. [CLXVII; LXXXVI 81; CL 67; CLXIX 196] 

Clodoveu I, rei. [XX 19, 21, 24; XCV 79] Cledonius, Clodoveus 

Clodoveu II, rei. [CLXXXVII 26] 

Clotari I, rei. [CLX 91] 

Clotari III, rei. [CXLVIII 3, 5] 

Coloma, santa. [XV] 

Columbí. [LXXIII 191] 

Columbina, santa. [LXXIII 129, 191-211] Colombina 

Concordi, sant. [CXXIX 11, 13, 14, 18, 20, 25] 

Concòrdia, santa. [CXVII 33, 34, 37] 

Conrad. [LXII 180, 186] Conrat 

Conrad. [CXI 258, 265, 269] Conrat 

Conrad II el Sàlic, emperador. [CLXXXVII 176, 185, 191] Conrat 

Conrad III, emperador. [CLXXXVII 270, 283] 

Constança. [CLIII 64] 

Constanci. [CV 7] Constanti 

Constanci. [CXLI 62] Constanti 

Constanci I, emperador. [VI 90; LXV 47; CXLI 69, 72] Constanti 

Constanci II, emperador. [CIII 3, 6; CXVIII 13, 21, 45, 48; CLXIII 10] 



CXXII 

Constantí, rei. [CLXIX 9, 35] 

Constantí, sant. [LXXXIX] 

Constantí I, emperador. [V 154; XIV 36-89; XVII 216; XXIX 73, 94; LXV 32-66, 129; 
LXXXIV 2, 26, 35; XCII 24; CIII 3; CXXIV 87; CLXXXVII 83] 

Constantí III, emperador. [CXXV 169-175] 

Constantí IV, emperador. [CXLVIII 50] 

Constantina. [XXIX 73-77; LXXXIV 2-23, 34] Constància 

Contractus. [LXXXVII 31] 

Cordula, santa. [CLIII 72-76] 

Corneli. [LXXXVI 26] 

Corneli.  [CI 44] 

Corneli, sant. [CXXXVI; XVIII 26; LXXII 4, 5; LXXXVI 254] 

Corpoforus, sant. [CLXI] 

Corral. [CLXV 148, 153, 261, 270] 

Cosme, sant. [CXLIV] 

Cosroes II, rei. [CXXXV 21-49, 63] Cosdroe 

Craton. [XI 33, 43] 

Craton. [XIV 99] 

Crisant, sant. [CLIV] 

Crisògon, sant. [IX 4, 11] 

Cristina, santa. [XCVII] 

Cristòfol. [CXC 42, 43] Christòfol 

Cristòfol, sant. [XCIX] 

Cugat, sant. [C] 

Cunegunda. [CXV 167-173; CLXXXVII 174] Cunegundis 

Cyprí. [LXXIX 18] 

Dacià. [XXX 11, 12, 20, 23, 27, 36, 56, 69, 73, 75, 80, 97, 99; XXXIX; 3, 9, 11, 20, 24, 
70; CVI 14, 18, 22, 28] 

Dacià, emperador. Es refereix a l’emperador Deci (→ Deci). [XXXVIII 105] 

Dagobert I, rei. [CLXXXVII 19, 22] 

Damària. [CL 50] 

Damas, sant. [CXLVI 106] Dàmasi 

Damascus. [XVII 33] 



CXXIII 

Damià, sant. [CXLIV] 

Dan. [XLVI 14] 

Daniel. [CXLV 328] 

Daria. [CLIII 24] 

Daria, santa. [CLIV 8-31] 

Datan. [XIV 121] 

David, rei. [XVI 165; XLV 3; LII 43; LIII 286, 291; LVI 217; LXXXIII 13; LXXXVII 
150; CXXXI 3, 7, 8, 10, 11, 128, 132; CXL 114; CXLII 8; CLVIII 154] 

Deci, emperador. [LXXXIX 2, 16, 37, 71, 74, 75; CIV 2; CXII 8; CXV 6, 23-44, 45, 47, 
63, 67, 93, 95, 98, 102, 103, 109, 112, 113, 114, 116, 118, 122, 125; CXVII 11, 13, 15, 
18, 23, 45-51; CXXXVI 10] 

Defensor. [CLXIII 56, 59] 

Degna. [XCIX 83] 

Demas. [CXLII 3, 63, 72, 84] 

Demophilon. [LIII 85] 

Desideri, rei. [CLXXXVII 18, 65, 67, 68] 

Deusdonat. [V 280, 285] 

Diana. [CXC 22, 25, 36, 38, 98] 

Diana, deessa. [V 92, 94, 110; XLVII 5; CXXVII 6; CXLIV 32] 

Dido. [CXXIV 178] Didona 

Dimes, sant. [LII 10] 

Dioclecià, emperador. [VI 78; IX 61; XVIII 25; XXVIII 14, 108; XXXVII 8; XLVII 2; 
LVII 64, 77, 90, 97, 108, 127; LIX 3; LXXVIII 7; LXXXI 30; CII 3; CXIV 13, 20, 22, 
24, 33; CXXVII 3; CXXXIII 3, 5; CXXXVI 12; CXLI 19, 25, 32, 68; CXLIII 102; 
CLVI 6; CLXI 3, 8; CLXII 2; CLXVIII 2, 20, 22; CLXXXIII 74, 80, 82, 85, 89, 94, 
100, 106, 115, 118, 123, 125, 126, 128, 133, 135, 137, 143, 145, 146, 149, 152, 155, 
160, 165, 167, 236] 

Dionís. [VII 90] 

Dionís. [LXXII 3, 6] Dyonís 

Dionís. [XCVII 44] Dyonís 

Dionís, bisbe. [CXVIII 18, 25, 30, 45] Dyonís 

Dionís, sant. [LXXXIX; XIII 57; CLXXXVII 20, 25, 26, 106] Dyonís 

Dionís, sant. [CXVII 56] Dyonís 

Dionís Areopagita, sant. [CL; XXXV 15] Dyonís Ariopagita 



CXXIV 

Diòscor. [IV 4, 181] Discor 

Doeth. [XIV 157, 163] 

Domènec, sant. [CXI; CXLIX 192-199; CXCI 17, 21, 34, 51, 64, 67, 68, 449] Domingo 

Domicel·la. [CLXVII 141] 

Domicià, emperador. [XI 15; LXVI 4, 5, 9; LXXI 11; CL 74; CLXVII 181] 

Donat. [CXLVI 21] 

Donat, sant. [CVIII 105] 

Donat, sant. [CXIII] 

Dormià. [LXXIII 160] 

Doroteu. [LXXVII 23] Dorotheus 

Doroteu, rei. [CLIII 64] Dorotheu 

Doroteu, sant. [CXXXIII] Dorotheu 

Dotari. [CXXXVIII 20] 

Drusiana. [XI 25, 27, 29, 75] 

Ebroí. [CXIX 351; CXLVIII 5, 19, 22, 27, 32, 35, 42, 46] Ebroín, Ebroni 

Ebron. [CLXXXVII 254] 

Efigènia. [CXL 42, 48, 53, 62, 68] Ephigènia 

Egeas. [II 127, 131, 133, 139, 142, 158, 159, 179, 183, 184, 188, 191, 207, 210, 211, 
213, 238, 239] 

Egidi, sant. [CXXX] 

Egippus. [CXL 36,44] 

Eleazar. [LXXXIII 15] 

Eleazar. [CVII 2] 

Eleuteri, sant. [CL 67, 77, 101, 109] 

Elí. [CXXXI 16, 17, 18, 21] Helí, Helý 

Elies. [XVIII 5, 190; LXVIII 56] 

Elisabet, santa. [LI 129, 130, 159, 162; LXXXIII 55-65, 146, 148; CXXXI 33, 46, 47; 
CLII 217, 218] Elizabeth 

Elisabet d’Hongria, santa. [CLXV; CLXXXVII 310] 

Eliseu. [LXXXIII 152; CXXV 86] Heliseu 

Eliud. [CXXXI 33, 34] 

Elyman. [LXXIX 103] 

Elyon. [LXXIV 21] 



CXXV 

Emineu. [CXXXI 34] 

Enees. [LXXXVI 26] Eneas 

Enees. [CXXIV 177] Eneas 

Enoc. [LIII 298; LXVIII 55, 56, 160] Enoch 

Enric. [CLXXXVII 201, 218, 220, 223, 227] Henrich 

Enric II, emperador. [CXV 167-183; CLXXXVII 170, 177] Henrich 

Enric III, emperador. [CLXXXVII 228] Henrich 

Enric IV, emperador. [CLXXXVII 235, 259, 261] Henrich 

Enric V, emperador. [XVII 218; CLXXXVII 261, 266, 302] Henrich 

Enric VI, emperador. [CLXXXVII 296, 315] Henrich 

Epifani. [V 15] Epiphanus 

Epifani. [XXXIII 27] Pifani 

Epifani. [CLXXIII 2, 5] 

Epímac, sant. [LXX] Epimacho 

Equici, sant. [CXXXV 154-158] 

Eracle. [CXXII 12] 

Ermargora. [LVIII 22-25] 

Escolàstica, santa. [XLIX 176-186]5 

Esmaragdo, sant. [CXIV 24] 

Esteva. [CXCI 11] Steva 

Esteve. [XCIV 203] Steve 

Esteve. [CXV 149-166] Steve 

Esteve. [CXVI 291] Steve 

Esteve. [CLIX 159] Steve 

Esteve. [CLXVII 205] Steve 

Esteve. [CLXXVIII 30] Steve 

Esteve, bisbe. [XLVIII 107] Steve 

Esteve, cardenal. [CXI 191] 

Esteve, rei. [CLXXXVII 171, 172] Steve 

Esteve, sant. [X; CX; XXXI 4; XCIV 58; CXV 338; CLVIII 108, 187; CLIX 221] Steve 

Esteve de Matonibus. [CXCI 330] Steve de Matonibus 

                                                           

5 El nom no hi ha apareix en el text, que només es refereix a ella com a germana de sant Benet. 



CXXVI 

Esteve I, sant. [CIX] Steve 

Esteve II, papa. [CLXXXVII 13] Steve 

Estran. [CLVI 61] 

Ethea. [CX 24] 

Ethereus. [CLIII 56, 60] 

Eucària. [XCIV 22] 

Eudoxia. [CVIII 83; CX 80] 

Eufèmia. [LXII 172-177] 

Eufemià. [XCIII 2, 3, 32, 63, 65] Euphemià, Euphamià 

Eufèmia, santa. [CXXXVII] 

Eufrosina. [LXXI 37-46] 

Eufrosina, santa. [CLXXVIII] 

Eufrasina. [CXIII 15] 

Eugeni. Es refereix a santa Eugènia (→ Eugènia, santa). [CXXXIV 28, 39, 40, 45] 

Eugeni III, papa. [CLXXXVII 280] 

Eugènia, santa. [CXXXIV] 

Eulàlia de Barcelona, santa. [XXXIX, XL] 

Eulogi, patriarca. [XLVIII 119, 130] 

Eusebi. [CLXIII 118] 

Eusebi, sant. [LXV 46; CXVIII 7; CXXVI 57] 

Eusebi, sant. [CLXXXIX 63, 132] 

Eusebi de Vercelli, sant. [CXVIII; XXI 9; XXII 16; CV 81-90] 

Eustaqui, sant. [CXXXIX] Eustachi 

Eustasi. [CXIII 14, 17] Eustasià 

Eustoqui. [CXLVI 24, 48] Eustochi 

Eustorgi, sant. [XVII 217] 

Eutiques. [LXXXV 25] Euthícium 

Euthice, sant. [LXXI 30-33] 

Eutícia. [VI 4] 

Euxtòxia. [XXXIII 19, 33, 140] 

Eva. [VIII 110; CLXXXIV 337] 

Evadracià. [CXIII 57] 



CXXVII 

Evodi. [CXXIV 121] 

Ezequiel. [VIII 65] Ezechiel 

Fabià. [LXXXV 24] 

Fabià, sant. [CLXXXII 126, 182, 187] 

Faust. [CLXVII 8, 65] Faustus 

Fausta. [IX 3] 

Faustí. [CLXVII 8, 65] Faustinus 

Faustí, sant. [LIV 32, 35] 

Faustinià. [CLXVII 6, 108, 123, 125] 

Febroari. [XXXVI 164] 

Fèbrua. [XXXVI 161] 

Fabultini. [XXXVI 164] 

Faustí, sant. [CII] 

Felicià, sant. [LXXVIII] 

Felicià, sant. [CXII 8, 19] Filicià 

Felicitat, santa. [LXXXVIII] 

Felicitat, santa. [CLXX 11-47] 

Felip. [CXXXIV 3, 46] 

Felip, bisbe. [CXXV 97] Phelip 

Felip, papa. Es refereix a sant Fèlix IV. [CXLIV 67] 

Felip II, rei. [CLXXXVII 302, 305] 

Felip, sant. [LXIII; CXL 15] 

Felip, sant. [LXXXVIII] Phelip  

Feliu, diaca. [CLVI 93] 

Feliu, sant. [XLVII; CXXVII] 

Feliu, sant. [LXXXII 35] 

Feliu, sant. [LXXXVIII] 

Feliu de Girona, sant. [CVI; C 2-8] 

Feliu in pincis, sant. [XXIII] 

Fèlix, sant. [CIII] Feliu 

Fenicola. [LXXVI 17] 

Feramondo. [CXXXVIII 7, 16] Feramundo 



CXXVIII 

Ferrando. [LXXX 4] 

Ferriol, sant. [XXXII 18-23] 

Figulus. Error de traducció del mot figulus (‘terrissaire’), que interpreta com un 
antropònim. [CXXV 117] 

Filet. [XCVIII 8, 10, 12, 18, 21, 27, 29] 

Filip, sant. [CXV 23-44; CLXXXII 132] Phelip 

Filip, tretarca. [XII 12; 73; CXXV 11, 16] Felip 

Filip l’Àrab, emperador. [XXVII 12; CXV 23-34; CLXXXII 131, 144] Phelip 

Flacco. [LXXVI 12, 21] 

Flavi Rufí. [LVI 204, 206, 209, 210, 212, 213] Rufini 

Florenci. [XLIX 77-92] Florenti 

Florentí. [CLIII 55] 

Florentina. [CLIII 62] 

Focas, emperador. [XLVIII 208, 209; CLVIII 30] Focha, Foca 

Folquet. [CXI 67] 

Fortunat. [XXVIII 137] 

Fortunat. [CXXIV 137] 

Fortunat, sant. [LXXIV 31] 

Francesc, sant. [CXLIX; CXI 108; CXVI 29, 31, 38, 45, 50, 52, 54, 60, 66, 73, 75, 98, 
101, 160, 257, 263, 273, 285, 291, 357, 366; CXC 295, 296] Francesch 

Francesc Vicent. [CXC 174] Francesch Vicent 

Frederic I Barba-roja, emperador. [CLXXXVII 293, 296] 

Frederic II, emperador. [CXVI 179] 

Frodoí, bisbe. [XL 6, 34] Frodosinus 

Front, sant. [LXXXVI 44; XCV 63-78] 

Gabriel, sant. [LI 31; LXXXIII 12, 19, 24; CXXXI 142; CXLV 304; CLXXXVI 97] 

Gai, emperador. [CVIII 8, 9, 16; CXXV 66] Gay 

Gale. [CXI 329] 

Galeri. [C 12, 16, 25, 26] 

Galeri. [CXXXVI 21] 

Galgalach. [XVII 33] 

Galganensis. [CXC 316] 

Gàlia. [CLXXXVII 171] 



CXXIX 

Gall. [CLXIII 103] 

Gal·lié, emperador. [CIX 4; CLXXXII 2] Galién, Galié 

Gamaliel. [X 73, 74; LIII 250; CX 5-42, 44; CXXXV 103, 104] 

Gargan. [CXLV 7] 

Garí. [CXLVIII 26, 28] 

Gaspar. [XVII 33] 

Gebido, rei. [CLXXXV 15, 50, 51] 

Gedeó. [LXXXIII 38] 

Gelasi, sant. [LXXIX 115] 

Genebald, bisbe. [XX 27-52] Genebaldus 

Gener. [LXX 6, 7, 8] 

Gener, déu. [XVI 223] Janer 

Gener, sant. [LXXXVIII] 

Gerard. Germà de sant Bernat. [CXX 48-56] 

Gerasina, santa. [CLIII 23] 

Germà. [LXXIII 72, 156, 182, 183] 

Germà, bisbe. [CLIX 134] 

Germà, sant. [XLIX 189] 

Germà, sant. [CV; CXXIX 8, 23, 26, 28; CXLI 95] 

Gervasi, sant. [LXXXII; LX 7, 9; CI 30, 58] 

Gestes. [LII 11] 

Gilbert. [CLXXXVII 283] 

Girard, duc. [XCIV 167] 

Godolies. [VIII 129] 

Godolies. [XIV 136, 149] 

Gombart, rei. Es refereix al rei Cunipart. [XXVIII 138] 

Gondobalt. [LXXV 46] 

Gordià. [XLVIII 13] 

Gordià, sant. [LXX] 

Gorgoni, sant. [CXXXIII] 

Gostans. [XVIII 117] 

Gracià. [CLXXXVII 223, 224] 



CXXX 

Gregori I, sant. [XLVIII; LXVII 9, 20; LXXXII 53; CXLIV 67; CXLV 41, 45; CLIX 
169; CLXXXV 5, 73, 78] 

Gregori IX, papa. [CXVI 120, 250, 301; CXXXI 156; CLXV 3; CLXXXVII 313] 

Gregori Nazianz, bisbe. [CXLVI 46] Gregori Nazareu 

Gregori VII, sant. [CLXXXVII 253] 

Gregori XI. [CXCI 239, 384] 

Grisogon, sant. [CLXVIII] 

Guat. [VII 115, 118, 122, 125] 

Guido Bethola. [CXC 100] 

Guidoloch. [CXVI 402] 

Guifré. [LXII 111] 

Guillem, sant. [LXXV] 

Guillem de Vercell, sant. [LXII 229, 230] 

Guineu. [XX 38] 

Guntram I, rei. [CXLI 86] Gaturanich 

Habundo, sant. [CXVII 39-44] 

�adī�a. [CLXXXV 35, 44, 62] Cadigan 

Hamea. [LXXIV 12] 

Helé. [CXXXIV 19, 23] Elén 

Helena, santa. [XIV 90; XVII 216; LXV 6, 33, 67-130; CXXXV 25] Elena 

Helies. [LIII 299; LXXXIII 3, 8, 25, 26, 28, 104, 105, 152] Helyes 

Heracli I, emperador. [CXXVIII 46; CXXXV 35-72; CLXXXV 81] Eracli 

Hèrcules. [CXLIII 96] 

Hermes. [CVIII 40, 42, 44, 46, 50, 52, 53] 

Hermes. [CXLII 242] Hèrmens 

Hermògenes. [XCVIII 8, 10, 12, 17, 21, 23, 29, 31, 35] 

Hermògenes. [CXLII 3, 63, 73, 84] 

Herodes Agripa I. [XII 5; CVIII 7, 8, 11, 17, 27, 85; CXXV 12, 16, 58-80; CXXXV 
106] 

Herodes Agripa II. [XCVIII 39, 47] 

Herodes Antipes. [XII 4, 12, 72, 73; XIX 141; LI 172; LII 73, 127, 131, 298, 301, 302, 
303, 308; LXXXIII 109; LXXXVI 28; CXXV 9-38, 58-80, 103, 110, 114, 150] 

Herodes el Gran. [XII; XVII 37, 38, 94, 99, 105, 112, 155; CXXV 10; CXXXI 26] 



CXXXI 

Herodies. [XII 73; CXXV 11, 15, 58-80, 109, 151] Herodiades, Herodiada, Herodeada 

Hilarí, sant. [CXIII 8, 56-61] Hylarí, Ylarí  

Hilari de Poitiers, sant. [XXI; CLXIII 33, 49] 

Hylarió. [CLXXIII 5] 

Hipòlit, sant. [CXVII; CXV 11, 70, 77-82, 83, 87, 111, 114, 126] Ypòlit 

Hirtachi. [CXL 44] 

Honocíferus. [CXLII 9, 15, 18, 21, 41, 78, 135, 137, 158, 247] 

Honorat, bisbe. [LVI 140] Honrat 

Honori, emperador. [XCIII 68] 

Honori III, papa. [CXI 78] 

Hors. [V 118] 

Hortulana. [CXVI 4] 

Hug de Sant Víctor. [VIII 232-249; CLXXXVII 270-279] Hugo de Sanct Víctor 

Huguet. [CXXIV 382-394] 

Hylaris. [CLVI 28, 90] 

Ignasi, sant. [XXXV] 

Ildebrando. Es refereix al papa Gregori VII (→ Gregori VII, sant). [CLXXXVII 253] 
Hildebrandus 

Ildebrandino de Manetis. [CXC 251] Ildibrandini de Manetis 

Infern. [LIII 270, 273, 277, 283] 

Innocenci. [CXXIV 320] Innocent 

Innocenci, pretor. [XLVIII 142] Innocent 

Innocenci, sant. [CXLI 73, 94] Innocent 

Innocenci I, papa. [XCIII 68] Innocent 

Innocenci III, papa. [CXI 68, 78; CXVI 115, 333; CXLIX 62; CLXXXVII 302, 305, 
307] Innocent 

Innocenci IV, papa. [LXII 104; CXXV 101; CXXXI 154, 162] Innocent 

Irene. [IX 14] Yrene 

Ireneu, sant. [CXVII 34-44] Yrineu 

Isaac. [LI 170; CXXXI 88] Ysach, Isaach 

Isabel de Schönau, santa. [CXIX 155-171] Elizabeth  

Isacar. [XLVI 15] Isachar 

Isaïes. [LIII 255; CXLV 230] 



CXXXII 

Ismael. [CLXXXVI 85] 

Ismèria. [CXXXI 33] Hismèria 

Israel. [XXXVI 97; CLII 196, 197] 

Itamar. [LXXXIII 15] 

Jacint, sant. [CXXXIV] 

Jacob. [CXIX 19; CXXXI 14, 16, 17, 18, 19, 20; CXLV 147; CLXXVIII 171; 
CLXXXVIII 264] 

Jacob. [CXXXV 105] 

Jacobí. [CXVI 399-405] 

Jaume, arquebisbe. [CLIII 53] 

Jaume, sant. [CXLI 17] 

Jaume Alfeu, Menor o Just, sant. [LXIV; XLVI 94; LII 269; LIII 203, 204; XCVIII 
225; CXIX 58; CXXXI 41; CLV 10, 19] Alfey 

Jaume Benincasa. [CXCI 3] Jaume Benencasa 

Jaume Intercís, sant. [CLXXI] Jaume Entretallat 

Jaume III, rei. [CLXXXIX 181, 220] 

Jaume Zebedeu o Major, sant. [XCVIII; XII 6; LXIV 31; CVIII 19; CXIX 176; 
CXXXI 45] 

Jeroboam. [CLXXXVIII 270, 272, 279] 

Jeroni, sant. [CXLVI; CXXIV 316] Hierònim 

Jessé. [CXIX 204] Yessé 

Jesús. Fill d’Ananies. [LXIV 115-123] 

Joab. [CLXXXVIII 78] 

Joan. [XLVIII 103] Johan 

Joan. [CLXXIX 49] Johan 

Joan, arquebisbe. [XLVIII 125] Johan 

Joan, bisbe. [CX 10] Johan 

Joan, sant. [LXXXIV] Johan 

Joan, sant. [LXXXIX] Johan 

Joan Abat, sant. [CLXXIII] 

Joan Baptista, sant. [II 12, 13; XII 5; LXXXIII; CXXV; XVII 5; XVIII 5, 190; XXXVI 
71; LI 31, 139, 160, 162, 170; LIII 261; CXXXI 33, 166, 167; CLVIII 265] Johan 
Baptista 



CXXXIII 

Joan Columbí. [CXC 174] Johan Columbí 

Joan Convertit. [CXCI 219, 223] Johan Convertit 

Joan de Crema. [CLXXXVII 288] Johan Cremensis 

Joan de Giandaro. [CXC 210] Johan de Giandaro 

Joan Evangelista, sant. [XI; LXVI; II 19; X 118, 122; XXXV 3, 5, 9, 12; XLVIII 257; 
LIII 174; LXIV 22; LXXXIII 197; XCIV 187, 193; XCVIII 210, 215, 218, 223; CVIII 
19; CXIX 35, 36, 45, 49, 98, 129; CXIX 185; CXXXI 45; CL 58; CLII 40, 229; CLIX 
224; CLXV 212; CLXIX 195; CXCI 13] Johan 

Joan III, papa. [CLXXXV 4] Johan 

Joan Marc. Es refereix a sant Marc evangelista (→ Marc, sant). [LXXIX 76, 85, 86, 
101] Johan March, Johan 

Joan Polo. [LXII 160] Johan 

Joan Riscori. [CXC 303, 315, 320] Johan Rischori 

Joan Spoletanus. [CXC 51] Johan Spoletanus 

Joan Struma. [CLXXXVII 287] Johan Strumensis 

Joana. [V 15] Johana 

Joaquim, sant. [CXXXI 32, 36, 37, 38, 64-108] Joachim 

Job. [XLVIII 143; CXXXIX 38, 64] 

Joiadà. [CXXXI 51] 

Jonàs. [XIV 129] 

Jordi, sant. [LVII] 

Josafat. [CLXXXIV] Josaphat 

Josep. [CXXXI 90; CLVIII 155; CLXXVIII 172] 

Josep, sant. [VIII 36, 44, 47, 51, 66, 693; XII 29; XVI 95, 133; XXXVI 186; LI 24, 34; 
LXIV 23, 24, 27; CXXXI 4, 19, 20, 38, 39, 131, 138, 139] Joseph 

Josep d’Arimatea. [LIII 205-212, 250; LXIV 204] 

Josep Flavi. [LXIV 161-187] Josephus 

Josep el Just. [XLVI 93; CXXXI 41] 

Josies. [XCVIII 42-48] Josias 

Jovià, emperador. [CXVIII 52] Jovinià 

Jovita, sant. [LIV 32, 35] Jovitha 

Jubal. [XIV 200] 

Judà. [XXXVI 102; CXXXI 2, 51, 52; CLII 196] 



CXXXIV 

Judes. [XLVI 13-81; XVI 187; XIX 130, 146, 157; XLVI 8, 11, 97; LII 266, 269; LXIV 
17; XCIV 45] 

Judes. Es refereix a sant Ciríac (→ Ciriac, sant). [LXV 70-119] 

Judes. [CXXXI 42] 

Judes Macabeu. [CLIX 146; CLXXXVIII 307, 309] Judes Machabeu 

Judes Tadeu, sant. [CLV; CXL 172] 

Judit. [LXI 21] Judich 

Juli. [CLIII 50] 

Juli, sant. [XXXII 30] 

Juli Cèsar. [VIII 10, 155] 

Juli Gal·li. [LXXXVI 218] 

Julià. [LVIII, 63-80] 

Julià. [XCVII 51, 52, 54, 57, 59, 60] 

Júlia. [CLXXXII 3, 16] 

Julià, bisbe. [CXXV 142] 

Júlia, comte. [CLXXXIII 220] 

Julià, sant. [XXXII 30-51] 

Julià de Brioude, sant, [XXXII 14-29] 

Julià de Le Mans, sant. [XXXII 7-13; LXXV 211] 

Julià l’Apòstata, emperador. [XXXII 94-154; LXV 131-145; LXX 6, 8, 12; LXXXIV 
25-54; CXIII 6; CXVIII 48, 51; CXXV 87, 103, 104, 150; CXL 77; CLXIII 10, 23] 
Julià Renegat 

Juliana. [CX 63] 

Juliana. [CLI 17] 

Juliana. [CLIII 26, 54] 

Julita, santa. [XCII] 

Junipir. [CXVI 361] 

Júpiter, déu. [XXXVIII 40; LXXIX 48; LXXXI 23; XCVI 11; CVI 51; CXLIII 97; CLI 
4, 9; CLXVI 95; CLXXXII 9, 145, 150] Jovis 

Just. [CLIX 166-171] 

Justa. [XIV 2] 

Justí. [LXXVI 23] 

Justí. [CXV 127; CXVII 9, 32, 41, 43, 53, 54, 55] 



CXXXV 

Justina. [CLXVII 69] 

Justina, emperadriu. [LVI 47, 62, 179] Justiana 

Justina, santa. [CXLIII] 

Justina de Manetis. [CXC 255] 

Justinià, bisbe. [CLXIV 28] 

Juvià. [CXXIX 17] 

Khilderic II, rei. [CXXXVIII 5; CXLVIII 5, 6, 7] Childerich 

Khilderic III, rei. [CLXXXVII 7, 11] Childerich 

Ladre. [XX 34, 53] 

Lambert, sant. [CXXXVIII] 

Lanfranc, arquebisbe. [CLXXXVII 233, 236] 

Lapa. [CXCI 5] 

Làrcia. [CL 96] 

Larch, sant. [CXIV 24] 

Leodegari, sant. [CXLVIII] 

Leonci. [XXI 50, 52, 54, 56] Leòncius 

Leonci. [CXLIV 27] Leòncius 

Leuci. [LIII 248, 310] 

Leví. [CXXXI 12, 15, 48, 64] 

Leviatan. [LII 244; XCV 17] 

Liberi, papa. [CIII 2, 7, 8; CXVIII 45; CXLVI 38] 

Licèrius. [CXXVI 72] 

Lícias. [CXLIV]  

Lifardus. [CLX 23, 24] 

Liutprand, rei. [CXXIV 341] Liprandus 

Llàtzer, sant. [XI 63; LII 52; LIII 278, 281; LXXXIX 87; XCIV 23, 27, 29, 62, 129; 
XCV 5, 10] Làtzer 

Lleó. [CXVI 367] Leó 

Lleó, cardenal. [CXLIX 143] 

Lleó, sant. [LXXXV; XXI 27-58] Leó 

Lleó III, sant. [CLXXXVII 77] Leó 

Lleó IX, sant. [CLXXXXVII 229, 230] Leó 



CXXXVI 

Lleonard de Corbigny, sant. [CLX 88-106] 

Lleonard de Noblat, sant. [CLX 17-87] 

Lli, sant. [LXXXVI 73, 166; CI 22] Lin, Linus, Lini 

Lloba, reina. [XCVIII 56, 58, 69, 71, 76] Loba 

Llop, sant. [CV 39-46] 

Llop, sant. [CXXVIII] 

Llorenç, sant. [CXV; XXXVI 219; CXII 10, 16, 18; CXVII 7, 12, 17, 18, 48, 50, 62] 
Lorenç 

Lluc. [LXXXVII 84, 111] 

Lluc, sant. [CLII] 

Llúcia, santa. [VI; CII 7] 

Lluís I el Piadós, rei. [LXXV 242; CLXXXVII 76, 98, 106, 108] Lodovich 

Lluís II el Germànic, rei. [CLXXXVII 110, 115] Lodovich 

Loadicia. [XCIII 19, 44] 

Longí. [LXXXVII 110] 

Longí, sant. [III] 

Lot. [CXLV 224] 

Lotari I, emperador. [CLXXXVII 108, 110] Lothari 

Lotari III, emperador. [CLXXXVII 266, 270] Lothari 

Lubri. [CL 78, 96] 

Lucà. [LXXXVI 220] 

Luci Ver. [CLXXXIX 78] Lúcio Aurèlio 

Lucià. [CX 5-44] 

Lucifer. [CXX 179; CXLV 125, 126, 128, 167] 

Lucil·lo, sant. [CXV 11, 71-76] 

Lucreci. [CII 5, 7, 9, 10] 

Ludivan, rei. [LXXIII 51, 79, 192] 

Ludovic. [CXLVII 24] Ludivich 

Lupoldus. [CLXXXVII 186] 

Luxuri. [LXXI 44] 

Macabeus. [CVII] Machabeus 

Macari, sant. [XXII; XVIII 11] Machari 



CXXXVII 

Macedo. [LVI 90, 93] 

Macidiana. [CLXVII 7, 44] 

Macirisi. [CLIII 24] 

Mahoma. [CLXXXVI; CLXXXV 82] Mahomet 

Malaquies, sant. [CXX 222, 225] Malachia, Malachias 

Malaspina. [CXXIV 421] Mal-spina 

Malcus, sant. [LXXXIX] Malchus 

Malghalach. [XVII 33] 

Mamertí. [LXXXVI 152] 

Mamertí. [CLXVII 168, 171] 

Mamertí, sant. [LXVII 31] 

Mammee. [IV 68] 

Manassés. [LXXXIII 40] Menassé 

Manat, sant. [XXXII 22] 

Marc. [CLXXXII 3, 16] March 

Marc, sant. [LVIII; XXVIII 18, 100-107; LXIV 55; CLII 36, 230] March 

Marçal. [X 83-92] Mercial 

Marçal, sant. [LXXXVI 43] 

Marçal, sant. [LXXXVIII] 

Marcel. [LXXXVI 132, 198] Marcell 

Marcel, sant. [XXIV; CXIV 2] 

Marcel, sant. [LIX] 

Marcel, sant. [CXXV 125-145] Marcell 

Marcel·la, santa. [XCIV 48, 62; XCV 84-86] 

Marcel·lí, sant. [LXXVII] 

Marcel·lià, sant. [XXVIII 18, 100-107] Marcell 

Marcià. [IV 144] 

Marcià. [LXXIII 140, 199] 

Marcià, sant. [LIV 15-41] 

Marcià, sant. [LXXXIX] 

Marcià I, emperador. [CXXV 112] 

Màrculus, bisbe. [CLIII 63] 



CXXXVIII 

Margarida. Es refereix a santa Pelàgia (→ Pelàgia, santa). [CLXXXI 29, 34] 
Margarita 

Margarida, santa. [XCI; CLXIX 197] Margarita 

Marí. [XC 13, 15, 23, 31, 32, 33, 40, 41, 46, 58, 64] 

Maria. [CXI 413] 

Maria Cleofàs. [CXXXI 39; CLV 20] 

Maria Egipciana, santa. [LV] Egipciaca 

Maria Magdalena, santa. [XCIV; XLVI 69; LI 20; LIII 154, 156; XCV 10, 28; CXVII 
73, 79] 

Maria Salomé. [LXVI 18-23;6 CXXXI 43] 

Marildina. [CLXXXVII 258] 

Marina, santa. [XC; CLXIII 105] 

Mariola. [LXII 175] 

Maro, sant. [LXXI 30-36] 

Mart, déu. [XXXVI 162; CIX 7; CXII 9; CXXXVI 13; CL 4; CLXII 8] Març 

Marta, santa. [XCV; XCIV 24, 28, 29, 62] Martha 

Martí, bisbe. [LXXXIX 62] 

Martí, sant. [CLXIII; CXV 339; CXLVI 129; CLXIV 1, 3, 6, 7, 11, 15, 26] 

Martí V, papa. [CXCI 490] 

Martiniani. [LXXXVI 151-156] 

Mateu, sant. [CXL; II 25-45; LXIX 103; CLII 34, 229] Matheu 

Maties, sant. [XLVI; LII 270] Macià 

Maur. [XLIX 72, 74, 90] Maurus 

Maur. [CLIII 3] Maurus 

Mauri. [CXXIX 30-38] 

Maurici, bisbe. [CLIII 54] 

Maurici, emperador. [XLVIII 198] 

Maurici, sant. [CXLI] 

Maxenci, bisbe. [CXVIII 18] 

Maxenci, emperador. [IV 2; LXV 52, 59, 62; CLXIX 10] Maxèncio 

Màxim, bisbe. [XXIII 11-16] Màximus 

                                                           

6 El nom no apareix en el text, que només es refereix a ella com a mare de sant Joan Evangelista, 
però ens ha semblat que podria ser d’utilitat incloure aquest fragment en l’entrada. 



CXXXIX 

Maximí. [CLIII 47] 

Maximí, emperador. Es refereix a l’emperador Maximià (→ Maximià, emperador). 
[XXIV 5]. Error per Màxim. [CLXVI 98] 

Maximí, sant. [LXXXIX 7] 

Maximí, sant. [XCIV 60, 62, 127, 130, 150, 153, 155, 157; XCV 10, 26] 

Maximí Galeri, emperador. [CXLI 70] 

Maximià. [C 34, 37, 39, 44, 49, 54, 57, 61, 65, 68, 78, 82, 85, 92] 

Maximià, emperador. [VI 78; XXV 28; XXVIII 14; LVII 64; LXXVIII 10; CXIV 3, 33; 
CXXVII 3; CXXXII 2; CXLI 19, 25, 32, 68, 71; CLVII 4; CLXII 2] 

Maximil·las. [II 238] 

Mela. [LXXXVI 219] 

Melància. [CXXXIV 33, 36, 41, 67] 

Melcior. [XVII 33] Melchior 

Melis. [CLXXXVII 70] Meliç 

Mellit. [XLVIII 103] 

Melquí. [CXXXI 12, 15] Melchí 

Melquíades, sant. [XIV 20; XXXIV 73; CLXI 10] Melchísedes, Melchíder 

Melquisedec. [XXXVI 59; LI 170] Melchisedech 

Mercuri, déu. [LXXIX 48; CXXVII 5; CLI 16] 

Mercuri, sant. [XXXII 134-150] 

Merenciana. [XXIX 65-69] 

Migdònia. [VII 159-187, 189] 

Miquel, sant. [CXLV; LIII 267, 295; LXV 11; XCVII 39; CXIX 138] Michael 

Miquel I, emperador. [CLXVII 204; CLXXXVII 105] 

Modest, sant. [LXXXI] 

Moisés. [Pròlogo 10, 12; III 2; VII 64; X 41, 49, 50, 55, 58; XVI 144, 164, 165, 203; 
XXXIV 5; LIII 2; LXIX 287, 288; CVII 18; CVIII 107; CXLV 272; CLVIII 186; 
CLXXXVI 20, 27; CLXXXXVIII 306, 308] Moysés 

Moisés Abat, sant. [CLXXIV] Moysés 

Monaldus. [CXVI 240] 

Mònica. [CXXIV 21] 

Nabot. [LVI 187] Naboth 

Nachor. [CLXXXIV 266, 270, 312, 315, 324, 333, 344, 349, 352, 355, 358] 



CXL 

Narcís de Girona, sant. [CLVI] 

Narses. [CLXXXV 21, 26, 28, 32] 

Narsi. [XLVIII 111] 

Natàlia. [CXXXII] Nadala 

Natan. [CXXXI 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21] 

Nazari, sant. [CI; LXXXII 11, 13, 14, 16] 

Nebrodi. [CXXIV 121] 

Nebuzaradan. [CLXXXVIII 271, 289, 290] Nabuzardam 

Neporian. [V 118, 151] Napurià 

Nera. [CXC 11, 12, 14, 21, 26, 98] 

Nereu, sant. [LXXI] Nereus 

Neró, emperador. [LXIV 154; LXXIX 115; LXXXVI 78, 84-118, 139-156, 164, 184, 
206-253; LXXXVII 30, 42, 52, 53, 55, 59, 69, 73, 102-109; CI 24, 44, 45, 46, 52, 68; 
CVIII 93, 113; CL 65] 

Nestori. [LXXXV 25] 

Nicea, santa. [XCIX 89-103] 

Niceta. [CLXVII 38, 60, 73, 82] 

Nicodem. [X 74; LIII 250; CX 17, 38; CXXXV 103] Nicodemus, Nicodemi 

Nicodem, sant. [LXXVI 20, 2;] Nichodemus 

Nicolau. [II 66-83] Nicholau 

Nicolau. [L 29-76] Nicholau 

Nicolau. [CXI 380] Nicholau 

Nicolau, sant. [V; XLVIII 368; CLXIX 195; CLXXXVII 238, 240, 241, 245, 250] 
Nicholau 

Nicolau I, sant. [CXLI 92] Nicholau 

Nicostrat. [XXVIII 55, 63] 

Nicostrat, sant. [CLXI] Nichostrat 

Noé. [XVI 163, 164; CLXXXVII 298; CLXXXVIII 12] 

Nonus, bisbe. [CLXXXI 6, 17] 

Nothus. [CLIII 3] 

Novat, sant. [CLXXXIX 20, 45, 48, 52, 56, 61, 135] 

Numerià, emperador. [CLIV 20] 

Octavi. [LXXII 14] Octavià 



CXLI 

Octavi. [CXLI 60] Octàvius 

Octavi, emperador. → August, emperador [VIII 5, 10, 156-173, 174-187; CVIII 67-78, 
111] Octovià, Octavià 

Olimbre. [XCI 17] 

Onofre. [CXC 46] Honoffri 

Opilion. [V 118] 

Oppiso. [LXII 188] 

Orígenes. [IV 31, 34, 38, 40, 60, 63, 67, 74, 86, 104, 106; CXV 26] Orígens 

Otó I, emperador. [CLXXXVII 138] Ottó 

Otó II, emperador. [CLXXXVII 147] Ottó 

Otó III, emperador. [CLXXXVII 154] Ottó 

Otó IV, emperador. [CLXXXVII 307] Ottó 

Pafnuci. [CLXXVIII 36] Pafunci 

Pafnuci, sant. [CLXXVII; CLXXX 4, 28, 33] Pafunci 

Pal·làdia. [X 108] 

Pal·làdia. [CXLIV 15] 

Palmaci. [CLI 10, 13, 19, 22, 24] 

Palmèria. [CXCI 346, 352, 353, 354, 358, 359, 362, 363, 365, 368, 369, 370, 376, 380, 
381] 

Pammachi. [CXLVI 67; CLVIII 138] Panmachi 

Pancraci, sant. [LXXII] 

Pandus. [XC 25, 26, 40] 

Pannio. Error de traducció del mot patricius (‘patrici’), que interpreta com un 
antropònim. [XXVI 11-14] 

Pannúcius. [CLXXVIII 2, 18, 28, 33, 36, 37, 51, 53, 103, 114, 127, 161, 164, 173, 175, 
188, 189] 

Panthar. [CXXXI 12, 15] 

Pantolus, bisbe. [CLIII 21] 

Parthemi. [CXV 66] 

Pascasi. [CLIX 128-139] 

Pasqual. [VI 29, 30, 32, 39, 42, 46, 48, 50, 56, 60, 61, 62, 64, 67, 76, 82] 

Pastor, sant. [CLXXII; CLXXV 113] 

Pastor, sant. [CLXXXIX 63, 129, 132] 



CXLII 

Patrici. [CXXIV 20] 

Patrici, sant. [L] 

Patrocli. [LXXXVII 49-63, 109] 

Patrònia. [X 93-100] 

Pau. [X 108] 

Pau. [CLXXX 29, 31, 33] 

Pau, sant. [XXXI; LXXXVII; X 67; XIV 60; XVI 73; XXXV 15; XLV 19-49; LXIV 73; 
LXV 65; LXXIX 40, 45, 48, 49, 55, 60, 76, 78, 80, 82, 91, 92, 94, 95, 97, 104; LXXXII 
42; LXXXVI 82, 98, 128, 143, 145, 169, 170, 172, 175, 201; CI 18; CX 13; CXV 340, 
341; CXVI 319; CXIX 53, 59, 104, 176; CXXXIV 10; CXL 12; CXLII 2, 4, 9, 11, 16, 
17, 21-38, 39, 42, 43, 61, 62, 77-99, 100, 102, 104, 113, 114, 118, 121, 125, 126, 135, 
137, 138, 141, 143, 145, 147, 151, 152, 155, 157, 159, 161, 162, 234, 237, 238, 240, 
241, 243, 245, 246; CL 2, 30-50, 53, 64; CLII 85, 86, 233; CLVIII 188; CLXIII 106; 
CLXIX 196; CLXXXVII 285; CLXXXIX 12, 16, 172; CXCI 13] 

Pau, sant. [LXXXIV] 

Pau ermità, sant. [XVIII] 

Paula, santa. [XXXIII] 

Paulí. [XXIX 78-85] 

Paulí. [LXXXVI 152, 155] 

Paulí, bisbe. [XXXIII 27] 

Paulí, bisbe. [CXVIII 45] 

Paulí, jutge. [LX 10, 17, 20] 

Pelagi. Es refereix a santa Pelàgia (→ Pelàgia, santa). [CLXXXI 41, 43] 

Pelagi, sant. [CXXIX 13, 16] 

Pelagi I, papa. [CXXXV; CVIII 89; CX 86; CXLV 175] 

Pelagi II, papa. [XLVIII 68; CLXXXV 5] Pelàgio 

Pelàgia. [VII 89] 

Pelàgia, santa. [CLXXXI] 

Pere. [XXVI 14-66] 

Pere. [CXVII 68-84] 

Pere. [CLIX 155] 

Pere, diaca. [XLVIII 301, 369] 

Pere, infant. [LXXX 24] 



CXLIII 

Pere, sant. [XLV; LXXXVI; CVIII; II, 19, 150, 151; XI 7; XII 6; XIV 60, 284, 294; 
XXXVIII 82; XLVI 83-92; LI 171; LIII 169, 172, 174, 176, 185; LVIII 14, 15, 17, 19; 
LIX 14, 17, 20; LXIV 55; LXV 64; LXIX 204, 349; LXXI 11, 27; LXXII 20; LXXVI 2, 
4, 5, 9; LXXXII 47; LXXXV 28, 31, 32; XCIV 61, 109, 111, 113, 115; XCV 11; XCVI 
8; CI 18, 61; CX 18; CXI 154; CXIX 58, 98, 99, 119, 121, 126, 128, 176; CXLI 45; 
CL 64; CLVIII 266; CLXIII 106; CLXVII 36, 39, 42, 43, 45, 48, 52, 54, 59, 60, 61, 
62, 63, 72, 73, 81, 89, 100, 101, 104, 120, 121, 122, 126, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 
161; CLXXXIV 387; CLXXXVII 58; CLXXXIX 12, 66, 152, 172; CXCI 13] 

Pere Exorcista, sant. [LXXVII] 

Pere Llombard. [CLXXXVII 284] Pere Lombart 

Pere Màrtir, sant. [LXII] 

Permaci. [XXXIII 18] 

Peronella, santa. [LXXVI; LXXI 29; CLXXXVII 57, 59] Patronil·la, Petronil·la 

Perpetu, sant. [CLXIII 196] Perpètuus 

Perpètua. [CI 17] 

Perpètua, santa. [CLXX 11-47] 

Petrine. Peret. [LXII 175] 

Petronus de Petroniis. [CXC 175] 

Pia. [CXC 44, 48] 

Pila. [LII 273, 275] 

Pilat, Ponç. [III 10, 11; XLVI 41, 42-56, 60; LII 79, 137, 267, 271, 273; LXIV 127, 131; 
LXV 111; LXVI 13] Pylat 

Pipí I, rei. [LXXV 2, 10; CXXV 149; CLXXXVII 6, 7, 8, 11, 14, 17, 64] Pepí 

Pipí I, rei. [CLXXXVII 76] 

Pipí d’Hérsital, majordom. [CXXXVIII 17, 20; CLXXXVII 4] 

Pius I, sant. [CLXXXIX 47, 57, 124, 147] Piadós 

Pius II, papa. [CXCI 499, 501, 502] Pio 

Plàcid. Es refereix a sant Eustaqui (→ Eustaqui, sant). [CXXXIX 2, 12, 20, 30] Plaent 

Plàcida. [CVI 26] Plasent 

Placídia. Es refereix a Gal·la Placídia. [CV 70] Plasent 

Plantil·la. [LXXXVII 88, 90, 98] 

Plató. [CXXXIV 15; CXLVI 25] 

Polemi. [CXXII 41, 91] 

Polimi. [CLIV 2] 



CXLIV 

Policarp. [CLXXXIII 6] Policarpi 

Policarp, sant. [XXVIII 67-93] Policastre 

Ponç, sant. [CLXXXII; CXV 27] Pons 

Poncià. [CXXIV 85] 

Poncià, sant. [CLXXXII 32, 125, 128] 

Porfiri. [CXVII 34] Porphiri 

Porfiri. [CXL 77] Porphiri 

Potenciana, santa. [CLXXXIX 21, 39, 51, 68, 136] 

Praxedis, santa. [CLXXXIX] 

Profiri, sant. [CLXIX 88, 94, 128, 129] Porphiri 

Prim, sant. [LXXVIII] 

Primari. [CLXXVII 41-90] 

Priscil·la, santa. [CLXXXIX 37] Pricil·la 

Processi. [LXXXVI 151-156] Procesi 

Projecto, sant. [CXV 158] 

Prot, sant. [CXXXIV] Prompt 

Protasi, sant. [LXXXI; LX 7, 9; CI 30, 59] Prothasi 

Protaxat. [IX 2] 

Prudent, sanct. [CLXXXIX 11, 26, 35, 66, 134] 

Ptolemeu, rei. [VIII 133] 

Publi. [IX 5] Públius 

Publi. [LXXXVIII 4] Públius 

Quincià. [XXXVIII 15, 35] 

Quintí, sant. [CLVII] 

Quirí. [CIV 10] 

Quirí. [CVIII 42, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 60, 62] Quirino 

Quirze, sant. [XCII] Quirich 

Quitèria, santa. [LXXIII] 

Radbod, rei. [CLXXXVII 42] Rachordus 

Rahab. [LXI 20] Raab 

Rainer. [CXI 123] 

Ramon. [CXI 244] 



CXLV 

Rao. [CXI 338] 

Raquel. [LI 53; CXXXI 89] Rachel 

Raquel. [LXXXVI 51] 

Recab. [LXIV 92] 

Recoldina. [CXLVII 8] 

Remigi. [LXXIII 130] 

Remigi, sant. [XX; CXLVII; XLI 6; XCV 80; CLX 18, 33] 

Reginald. [CXI 157, 189] Reynau 

Reprovat. Es refereix a sant Cristòfol (→ Cristòfol, sant).  [XCIX 2, 79] 

Revocat, sant. [CLXX 11-47] 

Rigulus, sant. [CL 107] 

Roba de Meda. [LXII 218-233] 

Robert. [CXX 161] Rubert 

Roboam. [CLXXXVIII 273] 

Roger. [CXLIX 175-182] 

Romà. [XLIX 14, 15, 18, 19] 

Romà, sant. [CXV 11; 107-113] 

Ròmul. [VIII 78, 125] 

Rosamunda. [CLXXXV 17] Rosimunda 

Rosticana. [XLVIII 134] 

Rubén. [XLVI 14, 17, 47, 50, 51, 53, 63] 

Rufí. [LXII 201-208] 

Rufí. [C 99, 103, 108; CVI 22, 23, 25, 35, 39, 43, 49, 50, 54, 57, 59, 61, 67, 70, 71, 75] 

Rufina, santa. [XXXIII 20, 29] 

Rústic, sant. [CL 67, 77, 100, 109] Rústich 

Sabina. [CXV 129-133] 

Sabina, santa. [CXXVI 85-87; CLXXXIX 157] 

Sabinel·la, santa. [CLXXXIX 15, 25, 135] 

Sadurní, sant. [CXIV 4, 11] Sadorní 

Sadurní, sant. [CLXX 11-47] 

Sadurní de Roma, sant. [CLXX 9-10] 

Sadurní de Tolosa, sant. [CLXX 2-8] 



CXLVI 

Sal·lusti. [CXV 88] Salusti 

Salomé. [VIII 72-76] 

Salomé. [XII 83, 97] 

Salomé. [CXXXI 43]  

Salomó. [LXV 4, 5, 18, 22, 24, 26; XCI 53; CXXXI 11, 14, 19; CLVIII 52; CLXXXVIII 
81, 307, 309] Salamó, Salomon 

Sambrici, pretor. [LIV 14, 16, 19, 22, 26, 30, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 59] 

Samsó. [LXII 82; CXXXI 90; CLVIII 99] Sampson 

Samuel. [CXXXI 91] 

Sanctulus. [CXV 139-144] 

Saphina. [CLXXXV 25] 

Saphira. [LXXXVI 26] 

Sara. [LXXXIII 42, 43; CXXXI 87] Sarra 

Sarrachim. [XVII 33] 

Satanàs. [XIV 141, 288; XVIII 23, 111; XIX 156; XXV 55; C 43; CXXXV 125, 128, 
129, 132, 133, 136, 140, 141, 146] Sathanàs 

Sàtir, bisbe. [CXIII 22] 

Sàtir, sant. [CLXX 11-47] 

Saturn, déu. [CVI 51; CLXXXII 151] Saturnus  

Saül. [LXXXVII 18; CXL 113] 

Saule. Es refereix a sant Pau (→ Pau, sant). [X 66;LXXXVII 17; CXL 112] Saul 

Savià, sant. [CXXVI] 

Saviana, sant. [CXXVI] 

Savín. [CXXVI 3] 

Savini. [CXXIX 5] 

Scília. [XX 6, 8] 

Sebastià, sant. [XXVIII; CLXXXVIII 68] 

Segon. [CXLI 61] 

Segon, sant. [LIV] 

Selennas. [CX 24] 

Selus. [CLXVIII 23] 

Sèneca. [LXXXVI 208-220] 

Senén, sant. [CIV] Sennén 



CXLVII 

Sentissa. [VII 160, 161, 162] 

Serapió. [XXVI 153-154] 

Serapió, sant. [LXXXIX] 

Serapis, déu. [CXXV 99; CXXVII 3] 

Sergi. [CLXXXV 48, 69, 75] 

Sergi, sant. [CXXXIV 5, 64] 

Sergi I, papa. [XXXVI 169] 

Sergi IV, papa. [CLXXXVII 111] 

Sergi Pau. [LXXXVII 20] 

Servaci de Tongeren, sant. [CXXXI 34] 

Set. [LIII 264; LXV 3, 8, 17] 

Sever, sant. [CLXI] Severus 

Severí, sant. [CLXIII 177] 

Severià, sant. [CLXI] 

Sibil·la. [VIII 142, 156-173] 

Sibil·la. [LXXII 14] 

Sidoni, sant. [XCIV 63] Cedoni 

Sigebod, arquebisbe. [XL 5] Segedobus 

Sileon. [XIV 228] 

Silvà, sant. [LXXXVIII] 

Silvestre. [CXLIX 120, 124, 127] 

Silvestre, sant. [XIV; XXXIV 74; LXXXVI 263] 

Sílvia. [XLVIII 13] 

Simbòria. [XLVI 16, 55, 57, 63] 

Simeó. [XII 26; XXXVI 131, 132, 141, 142, 186; LIII 249, 253] Simeon, Symeon 

Simeó. [LXV 74] 

Simforià, sant. [CXXII] Simphorià 

Simforià, sant. [CLXI] Simphorià 

Simó. Pare de Judes, també conegut com a Rubén. [XLVI 14] 

Simó. Es refereix a sant Pere (→ Pere, sant). [II 15, 18; LIII 172] 

Simó. Es refereix al Simeó d’Ac 13, 1. [LXXIX 24] Symon 

Simó. [CXXXI 41] 



CXLVIII 

Simó. [CXXXV 105] 

Simó, sant. [CLV; CXL 72] 

Simó el Leprós. [XCIV 34, 39] Simon Lebrós 

Simó el Mag. [LXXXVI 47-71, 78, 84-149; CLXVII 37, 38, 71, 108, 111, 112, 114, 
116, 120, 123, 124, 126, 130] Simon Magus 

Simphoni. [CLXXXIII 12, 14, 15, 17, 236] 

Simphoniac. [CLXXVII 5-40] 

Simplici. [LXXIII 130] 

Simplici, sant. [CII] 

Simplicià. [CLI 21, 27] 

Simplicià, sant. [CXXIV 70, 74, 77] 

Sinimetri, sant. [CLXXXIX 115] 

Siprí. [XXX 15] 

Sir, sant. [CXX 173] Syruli 

Siri. [XCIV 22] 

Sisinni. [CLXVII 142, 145, 157, 163] 

Sisinni, sant. [CXIV 5, 11] 

Sixt II, sant. [CXII; CXV 16-21, 37, 45-57, 63; CXVII 57] Sixto 

Smaragde. Es refereix a santa Eufrosina (→ Eufrosina, santa). [CLXXVIII 82, 92, 
128, 162, 164] 

Sòcrates. [CXXXIV 15] 

Solutor. [CXLI 60] 

Sondoforus. [VII 16] 

Subulci. Error de traducció del mot subulcus (‘porter’), que interpreta com un 
antropònim. [CV 55, 61, 63] 

Sulpici Sever. [CLXIII 102, 183] Severí 

Susanna, santa. [CLXXXIII] 

Tabita. [LXXXVI 27] 

Taís, santa. [CLXXX; CLXXVII 107] Tayci 

Tammiro. [CXLII 40, 45, 62, 68, 82, 110, 111, 117] 

Tare. [XIV 222, 224, 227] 

Tarquil·li. [XXVIII 68, 69, 71] 

Tecla, santa. [CXLII; CXXV 155-159; CLXIII 105] 



CXLIX 

Teodard, bisbe. [CXXXVIII 4] Theodardo 

Teodolinda, reina. [CXXV 168; CLXXXV 73] Theodolina, Theudelina 

Teodor. Es refereix a santa Teodora (→ Teodora, santa). [CLXXIX 19, 41, 73] 
Theodori 

Teodor, sant. [CLXII] Theodori 

Teodora. [LXXI 37-46] 

Teodora. [CXLIV 11] 

Teodora. [CLXVII 142, 147, 149, 160] Theodora  

Teodora, santa. [IX 52] 

Teodora, santa. [CLXXIX] 

Teodoric. [LXXV 3] Theodorich 

Teodoric. [CVIII 101] Theodorich 

Teodoric III, rei. [CXLVIII 6, 10, 20] Theodorich 

Teodosi. [XCI 13] 

Teodosi I, emperador. [XXXII 31; LVI 194-223; CXIII 35, 52; CXLVI 106; 
CLXXVIII 126] Theodosi 

Teodosi II, emperador. [LXXXIX 29, 82; CVIII 81, 83; CX 80] Theodosi 

Teodulf, bisbe. [CLXXXVII 100] Theodolphàs 

Teòfil. [CXXXI 246-264] Theòphilus 

Teòfil d’Alexandria, patriarca. [CXXV 98; CLXXV 28] Theòphilus, Theòfilo 

Teòfil, sant. [XLV 10-49; CLII 93] Theòfilo, Theòphilo 

Terencià. [LXXXIV 49, 55, 56] Therencià 

Theoclina. [CXLII 40, 118] 

Theodàs. [CLXXXIV 358, 361, 378, 379, 417, 419] 

Theodorí. [CLXXXVII 22] 

Theoriscus. [XXII 27] 

Theoroxi. [XXXIII 21] 

Theòsophus. [CL 9] 

Theòspita. [CXXXIX 30] 

Theòspito. [CXXXIX 30] 

Thobia. [CXC 97, 99, 114, 117, 118, 120, 121, 124, 129, 131, 136, 139, 147, 253 

Thònia. [IX 14] 



CL 

Tiberi, emperador. [LII 301, 311, 314, 336, 365, 369; LXIV 128, 153; LXVI 13; CVIII 
8, 11, 16; CXV 126] Tyberi 

Tiburci, sant. [CLXVI; XXVIII 85; LVI 226; CXLI 92] 

Timoteu. [XIV 4, 6, 7, 9] Timotheu, Thimoteu 

Timoteu, sant. [CXXI; LXXXVI 170, 171; LXXXVII 144, 146; CXIX 56; CLXXXIX 
16] Thimoteu, Timotheu 

Timoteu, sant. [CLXXXIX 21, 54, 135] Timotheu 

Timoteu, sant. [CLXXXIX 64] Timotheu  

Tit. [LXXXVII 83, 111; CXLII 12] Titu, Titus 

Tit, emperador. [LXIV 125, 186, 190, 199-210] Titus 

Tit, sant. [LXXVI 4] Titus 

Tobies. [CXLV 227; CLVIII 154] Thobies 

Tollus. [CXC 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 21] 

Tollus. [CXC 6] 

Tomàs. [CXCI 222] Thomàs 

Tomàs, sant. [VII; LIII 187; CXIX 143; CLV 21] Thomàs 

Tomàs Becket (o de Canterbury), sant. [XIII] Thomàs de Contuberi 

Tòtila, rei. [XLIX 119] 

Trajà, emperador. [XI 155; XXXV 20, 22, 37, 40, 43, 46, 48, 51; XLVIII 214-224, 227, 
229; CXXXIX 2, 120; CLXVII 172] Tranyà, Trayà, Trayan 

Tranquinus. [XIV 7, 13] 

Tribuni. Error de traducció del mot tribunus (‘tribú’), que interpreta com un 
antropònim. [XCVI 9] 

Trifònia. [CXVII 52-54, 55, 57] Triphònia 

Trifònia. [CXLII 174, 177, 180, 181, 184, 190, 192, 194, 217, 219, 220, 221, 229, 233, 
245] Triphònia 

Tul·li. Es refereix a Marc Tul·li Ciceró. [CXLVI 25] 

Urbà, sant. [LXXIV; CXLI 92; CLXVI 25, 28, 29, 36, 57, 63, 89, 90, 118, 120] Urban 

Urbà VI, papa. [CXCI 384, 490] 

Urcian, sant. [LX 10-16, 18] 

Uries. [CXL 114] 

Úrsula, santa. [CLIII] 

Valent, emperador. [CXXV 146] 



CLI 

Valentí. [IV 87, 88, 96, 104] 

Valentí. [CXXVI 86] 

Valentí, sant. [XLIII] 

Valentinià I, emperador. [LVI 25, 39, 161, 162, 179; CLXIII 75] Valencià, Valençà 

Valentinià III, emperador. [CV 69; CVIII 83] Valencià 

Valeri. [CXII 14] 

Valeri. [CLXXXII 46] 

Valeri, bisbe. [CXXIV 130, 139] 

Valeri, sant. [XXX 9-22] 

Valeri, emparador. Es refereix a l’emperador Flavi Valent (→ Valent, emperador). 
[CXVIII 53] 

Valerià. [LXXXI 6]  

Valerià. [CXV 68, 83, 86, 91, 110, 119, 125; CXVII 19, 26, 29, 42, 45-49] 

Valerià, emperador. [XVIII 25; CIX 3; CXII 8; CLXXXII 2] Vallerià, Valeri 

Valerià, sant. [CLXVI; LVI 226] 

Valèria, santa. [LX 9, 25-29; LXXXII 10] 

Valocià. [LXXIII 130] 

Vedast, sant. [XLI] 

Venus, deessa. [XXXVIII 40; LXV 99; CXXII 12; CLVI 46; CLXXXV 60] 

Verbona. [LXII 178-187] 

Veredoni. [CXXX 19] 

Verònica, santa. [LII 321-341] 

Versa. [CXVI 202] 

Vespasià, emperador. [XXIX 60; LXIV 124-187, 207; XCVI 45] Vespesià 

Vesta, deessa. [CXLV 102] 

Vicent. [CLIII 53] 

Vicent, sant. [XXX; XXXVI 220; CXV 18, 20] Vincent 

Víctor. [CXLI 62] 

Víctor. [CXLI 63-67] 

Victorí. Es refereix a Gai Mari Victorí. [CXXIV 76-84] 

Victorí. [CXLVI 22] Victorino 

Victorí, sant. [LXXI 30-33] 



CLII 

Victorí, sant. [CLXI] 

Victòria. [CLIII 26] 

Vidal. [XXVI 67-87] 

Vidal, sant. [LX; LXXXII 10] 

Vidal, sant. [LXXXVIII] 

Vírbius. [CL 98] 

Vit, sant. [LXXXI] 

Vivià. [CXXIX 17] 

Volusià. [LII 317, 318, 319, 321, 322, 326, 332, 336, 369] 

Zabel. [VIII 72-76] 

Zacaries, sant. [LI 89, 94; LXXXIII 16-56, 212; CXXXI 48] Zacharies 

Zacaries, sant. [CLXXXVII 8, 14] Zacharies 

Zaqueu. [LXV 74] Zacheus 

Zaqueu. [CXXXV 104] Zaqueu 

Zaroen. [CXL 12, 70; CLV 60] 

Zebedeu. [XCVIII 2; CXXXI 44] 

Zenó, emperador. [CLXXIX 2] Cenoni 

Zozimas. [LV 4, 8, 20, 57] 

Zozino. [CLVI 92] 



CLIII 

VI.3 Índex d’autoritats7 

Abdies, bisbe. [CLV 17] 

Agustí, sant. [I 39, 81,112, 247, 259, 273, 283; II 219, 235; VIII 223, 266; X 80, 84; 
XVI 55, 168, 223, 23 ; XVII 170; XXVIII 4; XXIX 5; XXX 5, 87, 95; XXXI 19, 49, 52; 
XXXIV 154, 157; XXXVI 60; XLVIII 8; LI 108; LII 6, 72, 80, 104, 164, 167, 179, 
186, 189, 215, 247, 251; LIII 15, 225, 226, 247, 311; LXVIII 65, 121; 180, 187, 190, 
193, 219, 224; LXIX 31, 173; LXXXII 56; LXXXIII 227; LXXXVI 19; CX 60, 102; 
CXV 191, 222, 226, 236, 243, 245, 262, 278, 286, 293; CXIX 189; CXXIV8 10, 23, 
38, 46, 63, 257, 286, 463; CXXV 39; CXLVI 119; CLII 183; CLVIII 81, 104, 134, 
145, 164, 181, 191, 230; CLIX 47, 110, 204, 211, 229, 257; CLXV 22] 

Aimó d’Auxerre. [XXVI 12; LXXXVII 39; CXLV 136] Aymon, Haymó 

Aimó de Halberstadt. [CXLV 136] 

Alcorà. [CLXXXV 31, 55, 105]  

Alexandre Stavenby. [CXI 433] Alexandre de Vidorna 

Ambròs, sant. [V 7; XXVIII 148; XXIX 8, 88; XXX 91; XXXVIII 123; LI 110; LII 12, 
216; LIII 142, 220; LVII 102; LXI 2; LXV 110; LXVIII 80; LXIX 26; LXXXII 66; 
LXXXIII 57, 80, 82, 91; LXXXIV 64; XCIV 50; XCV 40, CXV 194, 223; CXVII 60; 
CXXIV 327; CXXXVII 59; CXL 125, 130, 136, 144, 146; CLII 102, 172, 181; CLVIII 
109, 221] Ambrosi 

Anselm de Canterbury, sant. [VIII 108, 277; CLXXXVIII 219] Ancelmus 

Apocalipsi. [Pròlogo 19; I 108, 122; XI 19; XXXIII 90; LXVIII 206; CXLV 125, 143, 
149, 157, 165, 254, 317, 322; CLII 204; CLIX 224; CLXXXVIII 192] 

Aristòtil. [CLII 10] lo Philòsoph 

Arnau de Bonneval. [CXX 5] 

Atanasi d’Alexandria, sant. [XXV 5] Athanasi 

Averrois. [CXXII 4] 

Bartomeu de Trento. [VIII 68, 180] 

Basili, sant. [I 180] 
                                                           

7 En aquest índex arrepleguem els noms dels autors i les obres que apareixen explícitament en el 
text com a fonts o com a citacions. Per a evitar la multiplicitat de variants d’un mateix antropònim, 
les entrades presenten la forma actual en els casos que existisca en català. A vegades els text cita els 
autors al començament i al final d’una citació, anotem totes dues referències. En el casos que 
l’autoritat de l’obra està per damunt de la de l’autor, ja siga perquè s’obvia (com en el cas de les 
Històries escolàstiques de Pere Comestor) o ja siga perquè l’obra siga anònima o perquè és un llibre 
bíblic, l’entrada és pel títol. Fem servir com a font principal per a l’actualització dels antropònims la 
Gran Enciclopèdia Catalana. 
8 Aquesta xifra correspon a la vida de sant Agustí, que està construïda a partir de citacions de les 
obres d’aquest pare de l’Església. Només indiquem les citacions que vénen identificades amb el 
nom del seu autor o de l’obra en qüestió. 



CLIV 

Beda. [XVII 11, 19, 22; XLVI 9, 101; LII 370; LIII 18; LVII 11; LXVIII 107; LXXIX 16; 
LXXXIII 47; LXXXVII 20; XCVIII 223; CX 48; CXXV 90, 95; CXXXI 24, 53] 

Bernat, sant. [I 97, 244, 270; VIII 84, 88, 99, 259, 265; XVI 24, 25, 30, 59, 61, 65, 68, 
70, 75, 84, 122, 198 ; XVII 175, 195; XXV 4; XXXV 77; XXXVI 42, 110; XLV 125; 
LI 28, 30, 33, 41, 50, 59, 62, 78, 83, 122, 131, 143, 148; LII 38, 44, 52, 109, 124, 129, 
141, 150, 154, 231, 237, 257; LXVIII 175, 200; LXIX 34, 47, 57, 213, 252, 272; 
LXXXIII 183; CXIX 175; CXLV 89, 93, 306; CLII 70, 105, 107, 216; CLVIII 128, 
152, 171; CLXXXVIII 126, 195, 276, 301, 371] Bernart, Barnat, Barnart 

Boeci. [CLXIX 161] 

Càntic dels càntics. [LXVIII 168; LXIX 82, 109; CXXXV 12; CXLV 307] Càntich dels 
càntichs 

Carta als Colossencs. [LXVIII 183; CLII 98] Colocens, Colocenses 

Carta als Efesis. [LII 177; LXVIII 135, 178, 179] Ephisienchs 

Carta als Filipencs. [LII 227; LXVIII 143] 

Carta als Hebreus. [LXVIII 214, 216; CXLV 241] 

Carta als Romans. [XVI 181; LII 235; LIII 83, 129, 131, 150, 167; LXIX 75, 139, 143, 
237; CLVIII 75; CLXXXVIII 361] 

Carta de Jaume. [LXIX 266] 

Cassiodor. [XII 36; CXXIV 17] Cassiodorus 

Cebrià, sant. [CLVIII 169, 224] 

Ciceró. [CXXIV 465] 

Climent d’Alexandria, sant. [XI 114; LXXXVI 30, 36, 37] 

«Conversió de sant Pau». Referència interna al capítol corresponent. [CXXV 105] 

Daniel. [I 159, 170; CXLV 82, 156, 303, 328, 333] 

Daniel, abat. [CLXXV 75] 

David. Es refereix al llibre dels Salms (→ Salms). [XIV 145; XXXIII 55; LIII 287; 
LXXXIV 56; CLII 174] 

Decret de Gracià. [LVI 153, 174, 185] 

Dionís Areopagita, sant. [XLV 108; XLVI 110; LIII 84, 103; LXVIII 94, 100, 146, 
150, 255; LXXXVI 170, 201; LXXXVII 118, 135; CXIX 53, 60; CXXIII 11, 14; 
CXLV 53, 89; CLXIII 4] Dyonís 

Domicià, papa. No existeix cap papa amb aquest nom, sinó que es tracta d’un 
error de FS pel papa Damas. [XXVII 9] 

Doroteu, pseudo. [LXXIX 116] 

Eclesiàstic. [LXIX 200; LXXXIII 104; CLII 6, 7; CLXXXVIII 46] Ecclesiàstich 



CLV 

Egesip. [LXIV 38; LXXXVI 16] 

Epifani. [CXIX 8] 

Esdres. [XIV 146; CLII 9] Esdras, Hestras 

Euqueri de Lió, sant. [CXLI 8] Euchari 

Eusebi de Cesarea. → Història eclesiàstica. [VIII 4, 156, 199; LII 371; LXV 125; XCV 
36] Eusèbius 

Evangeli de Nicodem. [LII 10, 86; LIII 206, 225, 248; LXV 8] Nichodemus 

Èxode. [XXI 41; CXLV 211, 289; CLII 18] Èxodi 

Ezequiel. [LIII 40; LXIX 92, 93, 328; CXLV 150; CLII 24, 207, 208] Ezechiel, Eçachiel 

Fets dels Apòstols. [LXIV 51; LXIX 275, 277, 349; LXXIX 13, 19, 22, 25, 33, 37, 44, 
46, 52, 60, 67, 72, 80; CXI 154; CLII 75; CLIX 221] 

Front, sant. [XCV 74] 

Fulgenci de Ruspe. [XVII 135] Fulgèncius 

Gènesi. [Pròlogo 11; XVII 144; LI 55; CXLV 147; CLXXXVIII 12, 26, 144, 254, 264, 
275] 

Gerard de Csanád, sant. [CXIX 206, 226] Geralt 

Gilbert de Tournai. [CLXXXVIII 152] Gilabert 

Glossa. [I 159, 160, 164, 167; XVI 96, 97; XVII 124, 141, 164; XXXI 23, 36, 39; LI 116, 
160; LIII 28, 146, 166; LXVIII 21, 41, 46, 49, 59, 208; LXIX 64, 83, 85, 105, 124, 
130, 134, 149, 203, 320; LXXIX 27, 80; LXXXIII 21; CXL 90, 98; CXLV 157, 161, 
305; CLII 17, 188, 214] Glosa 

Glossari. [LVI 8; CXXIV 15] 

Gregori el Gran, sant. [I 90, 171, 207, 291; LXXXIV 58; LXXXVIII 11; CXV 129, 
184; CXXI 4; CXXIV 320, 324; CXXV 177; CXXXV 115, 123, 143, 153; CXLV 88, 
93, 165, 262; CLII 102, 115; CLVIII 155; CLIX 111, 129, 149, 167, 190, 196; 
CLXXXVIII 65, 315, 344] 

Gregori de Tours, sant. [XVII 102; XXVIII 127; XXXIV 125, 127; XXXVI 62, 201; 
XLIX 5; LIII 48, 311; LXIII 34; LXV 127; LXIX 95, 156, 246; LXXII 15; LXXXIV 58; 
LXXXVII 128; CXV 134; CXXII 30] 

Guillem d’Auxerre. → Mestre G [CXV 220] Guillem Altisiodorens 

Guillem de Saint-Thierry. [CXX 4] 

Hilari, sant. [XVI 43; XVII 181; LXXXVII 24] 

Hildebert de Lavardin. [CLVIII 237] Gilabert 

Història de la Nativitat de la Verge. [LI 25] 

Història dels longobarts. → Pau Diaca. [CXXV 170] Hystòria dels lombarts 



CLVI 

Història de Montfort. [CXI 33] 

Història eclesiàstica. → Eusebi de Cesarea [LVI 165, 178; LXIII 40; LXXXVI 38; 
CLV 22, 34] Hystòria ecclesiàstica 

Història escolàstica.9 FS la confon a vegades amb la Història eclesiàstica d’Eusebi 
de Cesarea. [I 177; VIII 15, 29, 48, 154; XII 7; XXXV 26; XXXVI 17; LII 304, 364; 
LIII 67; LXIV 39, 76; LXV 98, 108, 13; LXVIII 55; XCV 36; CVII 11; CVIII 7; CXIX 
14; CXXV 9, 27, 59, 85, 90, 95, 108, 112, 144, 155; CXXXI 24; CL 20] Hystòries 
scolàstiques 

Història tripartita. → Cassiodor. [CXXV 147; CXLV 101] Hystòria tripertita 

Hug de Sant Víctor. [XXXVI 54; LI 111; XCVIII 117; CLXXXVIII 32, 47, 293] Hugo 
de sanct Víctor 

Ignasi, sant. [LXIV 18] Ignaci 

Innocenci III, papa. [VIII 77, 139] 

Innocenci IV, papa. [LXII 32, 88] Innocent 

Isaïes. [Pròlogo 16; VIII 63; XII 32; XIV 139; LIII 255; LXVIII 41, 88; LXIX 74, 193, 
235, 279, 284, 295, 325; CXXIV 109; CXXXI 130; CXLV 230, 248, 320; CLXXXVIII 
331] Ysaïes, Isaÿes 

Isidor de Sevilla, sant. [V 10; XI 154; CXLVI 126] 

Jaume, sant. [CXL 11] 

Jeremies. [VIII 128, 134; XIV 148;  XVI 185; LIII 61; LXXXIII 139, 177; CLII 195] 
Hieremies 

Jeroni, sant. [I 125, 127, 189, 282, 313; XI 142; XVI 183; XVII 77, 186; XVIII 1; 
XXXIV 220; XLVI 15, 100, 108; LII 46, 208; LVI 157; LXIV 36, 56, 59; CXIX 180, 
212, 223; CXXIV 306, 310, 314; CXXV 29; CXXXI 50, 66, 116; CXL 76; CLII 17, 
95, 202, 234; CLVIII 184, 213, 235, 238, 241; CLIX 14; CLXXVII 109; CLXXXVIII 
100] Hierònim, Jerònim 

Joan, sant. [XVI 22; XXXIII 51; LII: 37, 77, 90; LIII 50, 54, 62, 154, 174, 182, 188, 190; 
LXVIII 51, 58, 186, 189, 198, 219, 223; LXIX 11, 12, 19, 45, 67, 99, 111, 117, 164, 
283, 310, 316; LXXIX 16; LXXXIII 112, 179; CXIX 3; CXL 110; CLVIII 73, 74, 165] 
Johan 

Joan Belet. [XXXIV 13, 180, 219; XLV 90; LXV 19; LXVI 16; LXXXIII 214; CXV 17, 
334; CXXV 156; CXXXI 145; CXLVI 41, 106] Johan Beleth 

Joan Crisòstom, sant. [I 226, 228, 235, 275; VIII 146; XII 54; XVI 60, 96; XVII 111, 
130; XXXI 62; LXXXIII 72, 142, 145, 150; LXXXVI 21; CXXV 51; CXXXV 15; 
CLVIII 90, 141, 174, 193, 199; CLXXXVIII 188, 259] Crisòstomus, Grisòstomus 

                                                           

9 El text confon moltes vegades les Històries eclesiàstiques amb les Històries escolàstiques (com a 
exemple, vid. XCV 36, en què cita correctament l’autor, però no l’obra). 



CLVII 

Joan Damascé. [V 12; VIII 278; XLVIII 230; LXVII 91, 97; LXVIII 153; CXXXI 12, 
23; CLVIII 68, 81; CLXXXIV 3] Johan Damast, Damascenus, Johan Damascenus  

Joan Diaca. [XLVIII 10, 358] 

Job. [I 287; LII 36, 243; LXIX 186, 289; LXXXIII 106; CXXIV 321; CXLV 298, 310] 

Josep Flavi. [LXIV 58, 98, 123, 201; CVIII 26; CXXV 11] Josephus 

Josué. [LII 209] 

Jutges. [CXLV 220] 

Levític. [XXXVI 8; CLXXXVIII 320] 

Lleó, sant. [LIII 57; LXVIII 29, 192, 210; LXIX 40, 175; LXXXVI 16, 85] 

Lleó d’Òstia. [CLXVII 204] Leó 

Lli, sant. [LXXXVII 21] 

Llibre de sant Gervasi i sant Protasi. Es refereix a la passio. [CI 13] 

Llibre dels justs. [LI 163] 

Lluc, sant. [I 76; IV 84; XVI 180; XVII 10; XXVI 157; XXXIV 175; LII 91; LIII 28, 158, 
175, 197; LXIX 60, 106, 346; LXXXIII 128; CXXXI 3, 49; CXL 90; CXLV 232, 291; 
CL 19; CLII 124, 138, 150, 200] Luch 

Macabeus. [Pròlogo 23; CLIX 146] Machabeus 

Malaquies. [LXXXIII 100, 167; CXLV 287] Malachies 

Marc, sant. [XXVI 157] 

Marcel, sant. [LXXXVI 16] 

Marcel·la, santa. [XCV 84] 

Maro. [LXXI 8] 

Mateu, sant. [I 119, 226; XVI 36, 62; XVII 84; XXVI 157, 171; XXXIV 132, 155; XLV 
6; LII 64, 67, 68, 147; LIII 155, 161, 163, 170, 194; LXVIII 173; LXIX 63, 154; 
LXXXIII 124; CXXX 3; CLII 4] 

Màxim de Torí, sant. [CXV 9, 190, 195, 224, 228, 253, 258, 270, 277, 280, 284, 289, 
298, 306, 311, 315, 317, 320, 323, 326, 328] 

Mestre G. → Guillem d’Auxerre. [LXVII 50; CLVIII 46] 

Mestres de les sentències. Es refereix a Pere Llombard. [LI 105]  

Metodi. [V 11; XII 63] Meyhòdius 

Metodi d’Olimp, sant. [VIII 6] Methodoro 

Milet de Laodicea. [XI 10; CVIII 104] 

Miracles de la benaventurada Verge. [LXXXV 2; CXV 149] Miracles de la Verge 
Maria 



CLVIII 

Mitral dels oficis. [CXII 32; CXXV 3; CXXXV 32; CLIX 236] Mitral dels officis 

Moisés. [XXXVI 38] Moysés 

Moisés. Es refereix a Maimònides. [XVI 148; LXVIII 70, 77] Moysés 

Nombres. [XVII 61; LXIX 286, 288] Numerus 

Octavià. Es tracta d’un error. [XI 11] 

Orígenes. [LXXXVII 16; CXLV 138] Orígens 

Osees. [LXIX 305] Osea 

Paralipòmenon. Es refereix als llibres de les Cròniques. [CLXXXVIII 322] 

Pau, sant. [LXXXVII 6, 8; CXL 109; CXLV 278] 

Pau Diaca. → Història dels lombarts. [XLVIII 9; LXXXIII 208; CLXXXV 7] 

Pau Orosi. [VIII 174, 216] Oròsius 

Paulí de Nola, sant. [LVI 11, 169] 

Pere Damià. [CXLI 96] 

Pere de Ravenna. [XVI 80; LI 90] 

Pere el Venerable. [VIII 239] Petro Cluniacensi 

Possidoni. [CXXIV 16] 

Prepositus [=Praepositinus Cremonensis]. [XVI 13; XXXIV 161] 

Primer llibre dels Macabeus. [CLXXXVIII 298] Machabeus 

Primer llibre dels Reis. [XLV 4; LXIX 112; CXLV 256; CLXXXVIII 80, 271, 289] 

Primera carta als Corintis. [LIII 34, 116, 136; LXIX 37, 242] Corinthians 

Primera carta a Timoteu. [LIII 200] Timotheum 

Primera carta de Pere. [LIII 133; CLXXXVIII 312] 

Pròsper, sant. [CXXIV 333; CXLVI 124] 

Proverbis. [CLXXXVIII 336] 

Prudenci. [XXX 105] 

Raban Maur. [LXIX 230; LXXXVII 17; CLVIII 121] Ràbanus 

Reis. [Pròlogo 23] Reys 

Remigi d’Auxerre. [XVII 47, 76, 127, 193; CXXIV 300] Remígius 

Ricard de Sant Víctor.  [XVI 77; CLII 80; CLXXXVIII 213] Ricart de Sanct Víctor 

Salms. [I 158; V 187; XIV 142; XVI 179, 186 ; XVII 160, 206, 211; XIX 73, 76, 79, 80; 
XXXIV 101, 131, 142, 146, 147; XXXV 77; LII 34; LIII 109, 110, 146; LXVIII 65, 69, 
86, 156, 158, 170, 181; LXIX 115, 142, 172, 234, 332; CVIII 133; CXV 162; CXL 
108; CXLV 331; CLXXXVIII 60, 61, 62, 326] Psalm, Psal 



CLIX 

Saviesa. [LXIX 78, 79, 229, 240, 309] 

Segon llibre dels Macabeus. [CVII 4] Machabeus  

Segon llibre dels Reis. [XLV 3] 

Segona carta a Timoteu. [CLII 86; CLXXXVIII 187] 

Segona carta als Corintis. [LIII 148; LXIX 146; CLII 187] 

Segona carta als Tessalonicencs. [CXLV 162] 

Sulpici Sever. [LXVIII 21; CXLVI 129; CLXIII 6, 118] Severí, Simplici  

Teotimus. [XCI 10] Theotinus 

Timoteu. [VIII 177] 

Tobit.10 [CXLV 78, 144, 215, 227, 296, 326] Thobies 

Turpí, arquebisbe. [CLXXXVII 92] Turbí 

Victorí. [LXXI 8] 

Vida de sant Enric. [CXV 167] Henrich, Henrrich 

Vida de sant Eugeni. [XLVIII 338] 

«Vida de sant Gregori». Referència interna al capítol corresponent. [LXVII 19] 

«Vida de sant Julià». Referència interna al capítol corresponent. [CXXV 104] 

Vitas patrum. [XXV 151; CXXXV 124] Vides dels sancts pares 

Volusià. [CXXIV 304] 

Zacaries. [XIV 140; LXIX 233; CXLV 72, 212, 299. 325] Zacharies 

                                                           

10 També conegut com Tobies. Fem servir el nom que apareix a la versió de la Bíblia que fem servir 
com a referència. 
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VI.4 EXEMPLES D’ERRORS DE I1 I I2 

Legenda aurea I1 I2 Observacions 
1, 23 septem antiphonis 1, 21 les antíphones les set antiphenes  
1, 45 ignominiam 1, 66 desonors vituperis e scarns  
1, 83 puluere 1,103 plors pols  
1, 131 iudicantur 1, 146 jutges juiats  
1, 135 confirmationem 1, 158 a confortament confirmament  
1, 157 abbas 1, 179 ne abat om.  

1, 178-9 

Peccata enim propria 
unumquemque accusabunt; Sap. 
IV: ‘Venient in cogitationem 
peccatorum suorum timidi et 
transducent illos ex aduerso 
iniquitates eorum’ 

1, 187 
car los propis peccats tirar-los-han en 
infern 

car los propris peccats accusaran cascu 
vendran temerosos en pensar lurs 
peccats tirar los han en infern 

 

1, 180 Bernardus 1, 188 Bernardus dixit sant bernat dix  
1, 184 Gregorius 1, 190 sanct Agustí sant augusti PB=LA 

1, 186 
In illo die nihil est quod 
respondeamus 

1, 192 
Diu Crisòstumus: En aquell dia del 
judici no haurem res que respongam 

om.  

1, 208 Tertio 1, 221 Quant 
Terçament nos pot hom apel[lar quant 
la] 

 

2, 3 respondens 2, 4 responent resplandent  
2, 43 orans dominum 2, 49 oració  oracio a deu  

2, 106 
et hiis omnibus se interfuisse 
asseruit 

2, 114 et hiis se interfuisse asservit en la qual yo fui present 
En LA es tracta del final de 
l’oració i no d’una citació. 

2, 109 dictis meis 2, 117 meus dits meus deus  
‒ ‒ 4, 95 lo pare e los amichs los parents  
3, 10 diaconus 5, 12 Damast damascenus  PB=LA 
3, 50 exactorem 5, 66 major  majordom  
3, 55 religiose femine 5, 80 orde de fembra bruta fembra  



3, 73 consul  5, 89 consel consol  
3, 87 Miree 5, 111 Nicea Nicea PB=LA 
‒ ‒ 5, 144 greu gran  

‒ ‒ 5, 147 e  e es vermell 
Pel context I2 dóna la variant 
correcta 

4, 24 Pascasio 6, 14 Pasqual Pasquasi   

5, 45-6 

Siue hoc uerum sit siue 
confictum, cur nolunt credere tali 
animo famulum dei Moysen 
ydoli fabricatores et adoratores 
gladio prostrauisse? Si autem 
penas illas comparamus, quid 
simile ferro interimi et a feris 
trucidari atque laniari, quando 
quidem iudices publicis legibus 
seruientes maioris criminis reos 
bestiis subrigi quam gladio 
percuti iubent?’. Hec Augustinus 

7, 20 

E que açò sia ver o no: quant Moysés, 
servent de Déu, destruí per coltell los 
fabricadors e oradors de les ýdoles? E 
sia que les penes obren quant mort és 
semblant a morir per ferre per ésser 
pecejat e destruït per bèsties salvatges, 
axí com fan los grans jutges com 
s’enfellonexen contra los culpables dels 
grans crims: manen aquells culpables 
ésser donats a bèsties salvatges cruels a 
menjar e a veguades ésser escapsats. 
Poria, emperò, ésser dit e entés que 
aquesta paraula fos dita no ab cor de 
empetrar, mas ab coratge de prehycar 

om.  

5, 76 ‒ 7, 36 ne cobejassen alguna cosa carnal om.  
5, 111 opere 7, 53 obres  coses   
5, 170 reges Medorum 7, 234* Rey del Món Rey del Món ‘mal dels medes’ 

6, 14 
Iudea in umbilico nostre terra 
habitabilis esse dicitur 

8, 30* 
Judea, segons que hom diu, és en les 
darreres habitacions de la terra 

Iudea es en les darreres habitacions 
de la terra 

PB=LA 

6, 25-6 

uel pro aeris intemperie 
deuertebant. Vbi forte Ioseph 
presepe boui et asino fecerat uel, 
secundum quosdam, rustici cum 
ad forum ueniebant animalia sua 
ibidem ligabant et ideo presepe 
ibi constructum erat 

8, 41 

e, axí mateix, s’i ajustaven com era 
temps torbat. En lo qual loch, segons 
que alguns dien, Joseph havia feta 
menjadora al bou e a l’ase; o, segons 
que dien alguns, los pagesos d’aquella 
terra, quant venien en aquella ciutat, 
ligaven aquí les bèsties e, per ço, era  

om.  



feta aqui menjadora 

6, 77 
dei Romanorum, que tunc cecidit 
et comminuta est 

8, 124 
qui era déu dels romans, la qual lavors 
caygué e fonch consumada 

om.  

6, 111 Bartholemeus 8, 193 Bartholomeu ptholomeu  

6, 218 
in longioribus et brevioribus 
noctibus anni 

8, 204* 
en les pus largues nits e en los pus 
breus dies de tot l’any 

en les pus largues nits e en los pus 
breus dies de tot l’any 

PB=LA 

6, 140 legitur 8, 227 legit  scrit  

6, 160-1 

quod humilitas filii dei quam 
nobis in incarnatione exhibuit 
fuit nobis in exemplum, 
sacramentum et medicamentum. 
In exemplum conuenien-
tissimum quod homo imitaretur 
et altum sacramentum quo 
peccati nostri uinculum 
solueretur et summum 
medicamentum quo tumor 
nostre superbie sanaretur. 

8, 254 

La utilitat de la nativitat del Fill de 
Déu, la qual en la sua incarnació donà 
a nosaltres, fonch exemple e 
sacrificament e metjament. E donà’ns 
exemple molt convinent que hom lo 
devia seguir en lo molt alt 
sacrificament, per lo qual la sutzesa del 
nostre peccat se soltàs, e lo subirà 
metjament, per lo qual l’inflació del 
nostre ergull se sanàs 

om.  

7, 8 Chionia 9, 3 thonia thonia 
Hem corregit per possible 
confusió entre la c i la t 

7, 33 Theodota 9, 14 theodora  theodora  
8, 17 ante apostolos 10, 4 al poble als apòstols  
8 – 10, 18 Pare Sanct Pare seu  
12, 66 decime  14, 32 declina dècima  
12  14    
12, 99 uestris  14, 55 nostres vostres Hem corregit 
12, 102 traditione  14, 58 editió  editio Hem corregit. PB=LA 

12, 114 Doeth 14, 65 Doech doech 
Hem corregit per possible 
confusió entre la t i la c. També 
notes 71 i 72. 

12, 190 Zambri 14, 106 Cambri cambri Hem corregit per possible 



confusió de la ç amb la c. També 
notes 111, 112, 114,117, 120, 122 i 
123. 

13, 73 
immo eo mirabilius quo 
inestimabilius, eo magis gratum 

16, 28 
abans és tant més maravellós com és 
sens tot estimament, és més agradable 
sens tot imaginament 

om.  

13, 134 septem 16, 57 ·viii· ·viii· Hem corregit. P=LA / B=FS 

15 – 18, 21 
sofferint sos flachs e frèvols membres 
sobre un bastó 

om.  

– –     

16, 18 Clodoveus 20, 7 Cledonius cledonius 
Hem corregit per possible 
confusió entre la v i la n. També 
notes 8 i 11. 

17, 6 proficiens  21, 7 prophetizava  profitaua  
17, 7 ciuitatem suam 21, 9 sua ciutat son bisbat  
19, 27 Adorantibus 23, 20 oraven adorauen  
20  24   I2 no arreplega aquesta vida 
27, 10 predico  26, 6 prech e dich crec e dic  
27, 26 – 26, 9 apòstol pobre  

27, 138 
Et demostrans euangelium ait: 
«Iste me expoliauit» 

26, 154* om. om. PB=FS 

23, 2 
labore requiem, ignominia 
gloriam, morte uitam 

28, 4 
per treball, ha·gut glòria, per mort qui 
li fonch donada, ha·gut vida 

per treball hague repos per vituperis 
que li foren fets hague gloria per 
mort qui li fonc donada hague vida 

Sembla un salt del mateix al 
mateix, d’ha·gut a ha·gut. 

23, 106 uenabulum  28, 81 spant spasa  

24, 67-68 

De hac uirgine dicit Ambrosius 
in libro de uirginibus: Hanc 
senes, hanc iuuenes, hanc pueri 
canant, nemo est laudabilior 
quam qui ab omnibus laudari 
potest 

29, 38 

D’aquesta verge diu sanct Ambròs 
que: Vells e jóvens e infants ne 
canten, car no és negú més loador que 
aquell qui per los hòmens és loat. 
Ella. 

Aquesta verge  



28, 31 Iudaico 31, 41* de Déu de deu PB=LA 

31, 16 
illi deposuerunt organa sua 
dicentes ‘Quomodo cantabimus 
canticum domini etc.’ 

34, 43* 
aquells se jaquiren («Com cantarem 
nosaltres lo cant del Senyor...») 

aquells se jaquiren com cantarem 
nosaltres lo cant del Senyor 

Sembla que falta alguna cosa que 
complete l’oració. 

31, 16 cantica laudis 34, 44* cant de dolors cant de dolors P=FS / B=LA 
31, 25 triplex premium 34, 63* quatre guardós quatre guardos  
32, 1 Exurge Domine 34, 24 Leva e, per què dorms Senyor? Exurge quare obdormis domine  
32, 13 Venite benedicti filii patris mei 34, 25 Veniu fills beneÿts del meu pare Venite benedicti patris mei  
32, 14 Circumdederunt me etc. 34, 28 Encircuïren-me plors de mort Circumdederu[n]t me gemitus mortis  
33, 27 Miserere mei deus 34, 31 Merçè hages de mi Senyor Déu Miserere mei deus  
34, 12 quaternarium  34, 165* XL ·xl· PB=FS 
34, 22 Propitius esto 34, 37 Prop sies Propici sies  
35, 8 prima septimana 34, 55 primera sepmana segona setmana  

35, 12 mundo 34, 62 nom  mon 
Hem corregit perquè pot ser un 
error per alteració 

35, 32 simus pueri per innocentiam 34, 81 no siam infants de innorància siam infants de innorància  

35, 33 
efficiamur iuuenes per 
costantiam 

34, 52 no siam fets jóvens per fermetat siam fets jóvens per fermetat  

36 – 35, 51 presoner  personer  

36, 72 
cuius pretiosis reliquis nostra est 
ditata paupertas 

35, 63 
per lo qual és requerida nostra pobresa 
per les sues precioses riqueses 

per lo qual és enrequerida nostra 
pobresa per les sues precioses riqueses 

 

36, 73 

Mariam quidem in pluribus quas 
ad eam scripsit epistolis 
christiferam consalutat egregius 
plane titulus dignitatis et 
commendatio honoris immensi 

35, 65 

Sancta Maria honrà molt, per molts 
scrits e per moltes letres que ell li 
tramés, per les quals se consolava e 
intitulava tots los seus libres per lo seu 
comandament e per la honor d’ella, 
que és molt gran sens mesura 

La sacratissima verge maria honrà 
molt e intitulava tots sos libres en 
honor d’ella, que és gran sens mesura 

 

37, 23 quatuor rationes 36, 40* tres raons tres raons PB=LA 
37, 41 sacrificia 36, 30 oblació e lo sacrifici oblacio e lo sacrifici PB=FS 

37, 41-2 
Ipsa enim sacrificia, secundum 
quod dicit Gregorius, erant 

36, 62-63* 
diu sanct Gregori, los sacrificis eren 
contra original peccat, per ço com 

diu sant gregori los sacrificis eren 
contra original peccat per ço com 

Salt del mateix al mateix. PB=LA 



contra originale peccatum. 
Tamen quia exigebatur ut ad 
minus alter parentum fidelis 
esset et aliquando utrique 
infideles esse poterant, ideo 
aduenit quartum remedium, 
scilicet circumcisio 
que siue parentes fideles essent 
siue infideles ualebat. 

desijaven en aquell temps que 
almenys fos un dels pares fels 

desijauen en aquell temps que 
almenys fos un dels pares fels 

37, 86 Grana legit 36, 126* Ella fa lo lit de palla Ella fa lo lit de palla 
P dóna la lliçó, que ja es trobaria 
en l’arquetipus: «Los gras lig de 
la pala». PB=LA 

37, 87-8 

Dicitur secundo hoc festum 
ypopanti quod idem est quod 
presentatio, ex eo quod Christus 
in templo est presentatus; uel 
ypopanti idem est quod 
obuiatio quia Symeon 

36, 129-30* 
Aquesta festa en la segona manera és 
appellada Ypapanti, qui vol tant dir 
com ‘entrament’, per ço com Symeon 

Aquesta festa en la segona manera es 
appellada ypopanti qui vol tant dir 
com entrament per ço com symeon 

Salt del mateix al mateix. PB=LA 

37, 101 exorcizatur 36, 49 exercitat  exercitat Hem corregit. PB=FS  

37, 109-10 

Vel potest dici quod laudatur 
Christus in hoc cantico ut pax, 
ut salus, ut lux, ut gloria. Pax est 
quia mediator, salus quia 
redemptor, lux quia doctor, 
gloria quia premiator 

36, 154-6* 

És pau, per ço com ell fonch mijancer; 
és dit salut per ço com fonch 
redemptor; és dit glòria per ço com ell 
és donador de béns 

es pau per ço com ell fon mijancer es 
dit salut per ço com fon redemptor es 
dit gloria per ço com ell es donador 
de bens 

Salt del mateix al mateix. PB=LA 

37, 116 

Romani etiam in Februario 
sacrificabant Februo, id est 
Plutoni, et ceteriis diis 
infernalibus 

36, 163-4* 
Los romans sacrificaven en Febroari, 
ço és, en Fabultini, e los altres déus 
infernals 

Los romans sacrificaven en febroari 
ço es en fabultimi e los altres déus 
infernals 

PB=LA 

38, 63 peruenire 37, 43 prevenir pervenir 
Hem corregit per possible error 
per alteració 

39, 9 Catanensium 38, 12 Athenes cathania  



39, 10 quia ydolatra 38, 18 e aquell era ydòlatra om.  

39, 46 
andava allegra e trionfante in 
carcere 

38, 37 al qual carçre ella anà alegra om.  

– – 40, 6 sancta Eulària, e màrtyr de Jesucrist 
la benauenturada santa Eulària, verge 
e màrtyr de Jesucrist 

 

42, 5 reuerendus presbiter 43, 4 honrador  venerable  
42, 21 domum  43, 26 cosa casa  
44, 32 a mortuis 45, 38 a mort de mort a vida  
44, 33 incolumem 45, 40 sens mal sa e alegre  
44, 57 beneficium 45, 77* offici offici PB=LA 
45, 14 tribu Iuda 46, 14* trib de Dan trib de Dan PB=LA 
45, 22 uidens 46, 11 aportà  troba  

45, 24 solatiis  46, 13 solaz solam 
Sembla que I2 ha confós la grafia 
de la m amb la de la z 

45 281 hostia 46, 40 història  hostia  
45, 78 libro ecclesiastice ierarchie 46, 113* libre Eclesiàstich libre eclesiastic PB=LA 

46, 52 columpna 48, 22 coloma  colunna 
Sembla que I1 ja confós les nn 
amb una m. 

46 
uero beatus Gregorius se in 
terram uellet prosternere 

48, 150 
axí com lo sanct hom véu que·s volgué 
gitar en terra davant ell 

axí com lo sant hom lo véu, volgué’s 
gitar en terra davant ell 

 

46, 205 et sic matronam ad fidem reduxit 48, 104 e, axí, ella·s convertí bonament om.  
46, 265 minis et suppliciis 48, 168 ab menaces e ab turments ab menaces  

48, 5 Quam Benedictus flere 49, 6 axí com sanct Benet la véu plorar 
axi com sant benet la veu plorar hague 
compassio della 

 

48, 22-3 

Vicit itaque peccatum quia 
mutauit incendium. Ab illo 
autem tempore nulla 
postmodum temptatio in eius 
corpore pullulauit 

49, 14 
sí que ell vencé lo peccat e may depuys 
no fonch tocat d’aquella tentació 

om.  

48, 24 eum uenit 49, 15 ell se’n vench aquí om.  
48, 35 Dixitque abbati monasterii et 49, 33 dix dix als altr[es] monges qui alli staven  



Mauro monacho 

48, 42 
Ex hiis monasteriis tria sursum 
in rupibus montis erant 

49, 40 
D’aquells monestirs, sanct Benet ne 
féu molt alt en roques tres 

daquells monestirs sant benet ne feu 
un molt alt en roques 

Els tres exemples següents 
mostren en un mateix capítol 
que els dos incunables no 
depenen l’un de l’altre, però 
alhora depenen del mateix 
arquetipus. 

48, 93 rex Gothorum 49, 90 grechs  goths  
48, 108 defensoris  49, 137* senador senador PB=LA 

49, 1 
apodians se super ferulam quam 
manum tenebat 

50, 3 tenia un gran bastó en què·s sostenia 
tenia un gran basto en la ma en què·s 
sofferia 

 

50, 36 credulitatis 51, 11 crueltat  crueltat  Hem corregit. PB=FS 
50, 99 consiliis filii 51, 41 dels fills dels fills Hem corregit. PB=LA 
50, 116 egregiis uersibus declarauit 51, 47 verifica un verificador versifica un versificador Hem corregit 

51  52  om. 
El capítol de la Passió no apareix 
en I2 

52, 34 Mt. XXVI 53, 54* sanct Johan sant johan PB = FS 

52, 35 

Galilea interpretatur 
transmigratio, Christus ergo 
quando resurrexit in Galileam 
precessit 

53, 26 

vol aytant dir Galilea com 
‘transfiguració’. Jesucrist, com 
resuscità, en Galilea vol aytant dir se 
n’anà davant los apòstols 

vol aytant dir galilea com 
transfiguració jesucrist com resuscita 
en galilea vol aytant dir sen anà 
davant los apostols 

Error d’addició. Hem corregit. 
PB=LA 

52, 37-38 

Tertio utiliter, quia capta preda, 
scilicet infernali. Ipsum enim 
infernum expoliauit, sanctos 
qui ibi erant ad se traxit 

53, 60* 
En la terça manera fonch molt útil la 
resurrectió de Jesuchrist per ço com 
pres la presa, etc. 

en la terça manera fon molt util la 
resurrectio de iesu christ perço com 
ell pres  la presa etc. 

PB=FS 

52, 63 
subito domus in qua erat in duo 
diuisa 

53, 32 
la casa on ell dormia se partí en dues 
partides 

la cadira on ell sera adormit se 
partíien dues partides 

 

52, 100 
resurrectio Christi est causa 
efficiens resurrectionis et anime 
in presenti et corporis in futuro 

53, 45 

la resurrectio de christ es cosa fent la 
nostra resurrectio del cors e de la 
anima en present e del cors en temps 
esdevenidor 

la resurrectio de christ es cosa fent la 
nostra resurrectio del cors e de la 
anima en present e del cors en temps 
esdevenidor 

Hem corregit. PB=FS  

52, 105 Marci ultimo 53, 155* Matheu en lo darrer capítol matheu en lo darrer capitol PB=FS 



52, 116 Mt. ultimo 53, 169* 
en l’Evangeli de sanct Matheu, en lo 
primer capítol 

en levangeli de sanct matheu en lo 
primer capitol 

PB=LA 

52, 136 Mc. ultimo 53, 194* sant Matheu en lo darrer capítol sant Matheu en lo darrer capítol PB=FS 

55, 4 
Deus namque per eum quasi per 
ambram 

56, 4 car Déus, axí com per ambra car en la sglesia axí com per ambra  

55, 20 terroribus  56, 12 terres  terrors  
55, 138 conturbare 56, 92 trobar trobar  Hem corregit. 
56, 88 Dacianus 57, 77* Dioclecià dioclecia   

56, 107 
Hac Dacianus promissione 
delusus letus efficitur 

57, 97* en Dioclecià fonch decebut dioclecia fon decebut 
Error de substitució per 
antonímia (content > decebut). 
PB=FS 

57, 1 amarus 58, 2* amat amat PB=FS 

57, 45 
Trahamus bubalum ad loca 
Bucculi 

58, 52* 
Liuraven en búbalo als lochs d’en 
bucculi 

liuraven en bubalo als lochs den 
bucculi 

Traducció incomprensible. P=FS 

59, 1 corde 60, 4 cor  cor per voluntats e virtuts  

59, 4 

alam spei qua uolabat in celum, 
alam amoris qua uolabat in 
deum, alam timoris qua uolabat 
in infernum 

60, 6* 
ala de sperança, ab la qual volava al 
cel; ala de amor, ab la qual volava en 
infern 

ala de sperança ab la qual volaua al 
cel ala de amor ab la qual volaua en 
infern 

Salt del mateix al mateix per la 
semblança dels mots amor i 
temor 

61, 25 
mortalis criminis unquam sensit 
contactum 

62, 14 tocament criminal tocament carnal  

61, 210 omnibus 62, 92 a tots comunament om.  
61, 211 domum 62, 96 a la sua casa om.  

61, 211 
pre nimia desperatione cepit 
demones inuocare ac se eisdem 
ore nefario commendare 

62, 98 
ell se desesperà e començà de invocar 
los dimonis e comanà’s a ells 

comanas als dimonis  

61, 241 
super cancri corrosionem 
ponens fuerat liberata 

62, 117 
posà sobre una malaltia que tenia de 
cranch e, tantost, fonch desliurada 

posa sobre una malalta que tenia de 
cranch e tantost fonc desliurada 

La diferència entre malaltia i 
malalta està en quin és el 
subjecte: per a I2 hi ha dues 
dones i per a LA i I1 només una. 

62, 13 in ciuitatem Hierapolin 63, 19* en la ciutat de Hierusalem en la ciutat de hierusalem Error de substitució: Jerusalem 



esdevé una lectio facilior de la 
lliçó original. PB=FS 

62, 23 VIII idus Iulii 63, 16 
·viii· ydus iulii en lo ·vi· dia del mes de 
juliol 

·viii· ydus iulii en lo ·viii· dia del mes 
de juliol 

Hem corregit 

63, 6 Iacobus 64, 18 Johan Jaume   
63, 92 – 64, 35 volguessen  poguessen  

63, 161 
manus suas cum lacrimis ad 
celum leuauit 

64, 80 ell les sues mans a Déu plorant ell leva les sues mans a deu plorant  

64, 6 quinque milia quingenti 65, 12* V mília CC sinc milia dos cents PB=LA 
64, 20 nathinei 65, 27* manixeus  manixeus PB=FS 
64, 49 pontem Malbinum 65, 52* pont de Albino pont de albino PB=FS 

66, 3-4 

Prima igitur letania tripliciter 
uocatur: primo letania 
maior, secundo dicitur processio 
septiformis, tertio dicitur 
cruces nigre 

67, 3 

E és appellada la primera en III 
maneres: letania major e la II manera és 
dita processió de VII formes e la III 
manera  és appellada creus negres 

E es appellada la primera en ·iii· 
maneres: en la primera es dita letania 
en la segona es dita processio en la 
terça  és appellada creus negres 

 

66, 16 
in secundo omnes monachi et 
religiosi 

67, 16 
en lo segon, tots los monges e los 
religiosos 

en lo segon tots los monges  

66, 43 
et omnium sanctorum 
singulariter patrocinia 
implorantur 

67, 37 e preguem Déu per tots generalment om.  

67, 36 Edom 68, 50* Déu e hom  deu e hom 
Es repeteix en l. 89, 96 («del 
món»). PB=LA 

67, 147 dicitur Cant. II 68, 168* és dit en los Càntichs, en lo terç capítol es dit en los cantics en lo terç capitol PB=LA 

67, 153 quod dicitur Mc. ult. 68, 72 
és dit en l’Evangeli de sanct Matheu, 
en lo darrer capítol 

es dit en levangeli de sant march en lo 
darrer capitol 

 

67, 159 De secundo Phil. II 68, 179* 
De la segona raó és dit en aquella 
matexa Epístola, en lo segon capítol 

De la segona rao es dit en aquella 
matexa epistola en lo segon capitol 

FS dóna com a font la Carta als 
Efesis i no als Filipencs. PB=FS 

67, 164 Eph. III 68, 183* en la Epístola als Colocens en la epistola als colocens PB=FS 

67, 178 Augustinus de confessionibus 68, 195* 
sanct Agustí diu en lo Libre de 

consideració 
sanct augusti diu en lo libre de 
consideracio 

 



67, 202 Mich. II: 68, 220* sanct Johan en lo IX capítol diu sant iohan en lo ·ix· capitol diu  
67, 207 loci  68, 91 loch  foch  

68, 20 adoptionis 69, 32* oblació  oblacio 

FS afegeix tot seguit «com nos 
féu ésser sos fills», explicació 
que equival a l’original 
adoptionis i no a oblació. PB=LA 
(PB=FS en el comentari afegit) 

68, 88-90 
nomine roris, unde cantat 
ecclesia ‘Et sui roris intima etc.’; 
nomine aure tenuis, III Reg. xix 

69, 111* 
per nom de ros, segons que·s lig en lo 
terç libre dels Reys, en lo XVIIII capítol 

per nom de ros segons ques lig en lo 
terç libre dels reys en lo ·xviiii· 
capítol 

Salt del mateix al mateix. PB=FS 

68, 231 corporis  69, 80 cor  cor  
68, 250 septimum 69, 88 VII ·viii·  

68, 271 octauum 69, 94 VIII ·vii·  
69    om.  
70    om.  
71, 16 Octauilla 72, 14 Octavià e Sibil·la octauia e sibilla PB=LA 

– – 73, 100  spasa 
spasa ne qualseuulla pena o turment 
quem pories dar 

 

– – 73 ella lo prehicava de salut e de l’ànima 
ella lo prehicaua de la salut de la sua 
anima 

 

73, 17 
Quod cum illa utrumque 
renueret 

76, 18 per què e com ella nou volgues fer  

75  78  om.  

76, 7 consolans pauperes et desolatos 79, 5 consellà los pobres e los desconsellats om. 

Ni I1 ni I2 segueix LA. Sembla 
que I1 copia un error 
(desconsellats per desolatos) i 
que I2 corregeix l’error eliminant 
el que considera una cosa òbvia. 

76, 23 ieiuniis afflixit 79, 27 treballà lo seu cors dejunant 
treballa e affligi lo seu cors ab gran 
deiunis e abstinencies 

76, 38 illam maximam multitudinem 79, 45 aquella gran multitut que convertiren aquella gran multitut que convertiren 

I2 simplement fa canvis d’estil 
respecte a l’arquetipus. 



quam Antiochie conuertit en Antiochia en antiochia a la santa fe catholica 

76, 70 Noli flere 79, 74 No vulles plorar 
No vulles plorar carissim amic e bon 
jerma en jesu christ 

– – 80, 7 al ·xlv· anys al ·xlv· anys Hem corregit: «als XV anys» 
80 – 82, 48* sant Pere sant pere Es refereix a sant Pau 
81, 19 ratione zeli 83, 4 per raó de amor om.  
81, 144 dicit in persona Ysaie 83, 177* ell dix en persona de Hieremies ell dix en persona de hieremies PB=FS 

82, 60 quod Dauidica uoce cantitur 84, 31 ço que és cantat per la veu de David 
ço que es cantat per la boca del gran 
propheta de David 

 

84, 84 Ne diutius hunc patiar inimicum 86, 68 
Perquè yo no stenga longament aquest 
meu enemich 

Perque yo no sostenga longament 
aquest mon enemich 

Hem corregit 

84, 115 
Petrus autem a longe stans 
oratione facta exclamauit dicens: 

86, 96 
E sanct Pere, stant de luny, Déu 
pregant, dix alta veu 

E sant pere stant de luny dix a alta veu  

84, 181 dux salutis iustorum 86, 151 mijancer e duch de salut dels justs mijancer e salut dels justs  

84, 213 
Cum autem Seneca requireret 
unde hoc mortis supplicium 
meruisset 

86, 173 
Per què en Sèneca dix com havia ell 
merescuda mort 

om.  

86, 216 
ideo mortem uereor et inuitus 
morior 

86, 175 yo he temor de mort e, per força, muyr tem la mort  

84, 245 Iliadem decantabat 86, 245* cantava na Helianda cantava na helianda 
Error de comprensió: no entén 
que es refereix a la Ilíada. 
PB=FS 

85, 13 Paulus et Saulus 87, 12 Pau e Saul 
pau e aço apres de la sua conuersió e 
abans era appellat saul 

 

85, 22 
Apostolatum inter gentes 
accepit, quendam contractum in 
Listris erexit 

87, 30-31* 
E rebé la potestat de sanct  Pau entre 
les gents en Contractus e  féu alguns 
negocis en Lístria 

e rebe la potestat de sant pau entre 
les gents e en continent feu alguns 
negocis en listria 

‘Acceptà l’apostolat entre els 
gentils, curà un paralític de 
Listra’. I2 sembla que no entén 
en contractus i substitueix per en 

continent. PB=FS amb variants 
85, 35 senatus 87, 47* lo senador de Roma lo senador de roma Error de traducció. PB=FS 
85, 87 regni celestis facient coheredes 87, 48 sereu persones del regne del cel  sereu parçoners del regne del cel  



85, 117 ecce 87, 55 ací  axi  

79 – 90, 14 

loaren e benehiren nostre Senyor. E 
vengueren en aquell monestir on lo 
cors jahia e beneïren nostre Senyor 
Jesuchrist 

loaren e benehiren nostre senyor 
iesuchrist 

Sembla un salt del mateix al 
mateix (de nostre Senyor a nostre 

Senyor) 

89, 48 odium  91, 17 oy e enuig  oy e enueia  

78, 6 suppleuit  92, 6* supplicada  supplicada 
Error de traducció o de 
transmissió: ‘suplida’ 

90, 44 
Querentibus illis et minime 
inuenientibus 

93, 29 sercassen e no trobassen qui era sercassen e no sabessen qui era  

92 – 94, 103 seu sant  

95, 23 rediit Philetus ad Hermogenem 98, 4 en Filet loà Hermògenes  en filet loa hermogenes 
Hem corregit per se’n tornà a, 
segons el sentit de LA i a partir 
de les lliçó de P i V. PB=FS 

95, 27 soluit compeditos 98, 6 solta los ligats sol los ligats  
95, 109 Teutonicus 98, 100* home d’Anglaterra home danglaterra PB=FS 
96, 1 quatuor modis 99, 2 dues maneres quatre maneres  
– – 100, 15 sostengut per lo poder de Déu sostengut per lo poble de Déu  

103, 1 
Germanus dicitur a germine et 
ana 

105, 2 
Germa es dit de germanament e de 
ana 

Germa es dit de germinament e de 
ana 

Hem corregit. També en notes 4 
i 6. Sembla, per la repetició de la 
lliçó, que no és un lapsus 

calami, sinó una correcció 
intencionada d’I1, ja que I2 

segueix LA 

103, 46 subulcus regis 105, 55* en Subulci subulci 
Subulcus regis és ‘el porter del 
rei’, però FS interpreta com un 
antropònim. PB=FS 

– – 106, 20 ell lo’s ellas  

106, 10 
ultra quintum diem uiuere non 
ualebis 

108, 9 axí que, passat lo V, no poràs viure 

membret e tingues per cert que no 
poras passar lo cinque dia que no 
passe[s da]questa vida mortal e aço 
tingues en memoria 

 



106, 121 Miserere mei deus 108, 41 Merçè hages de mi 
Merçe hages de mi senyor segons la 
tua gran misericordia 

 

108, 18 Abibas 108, 6 Abias abibas  També en la nota 10. 

109, 12 Callaroga 111, 8 Caliruega calaroia 

És probable que la lliçó correcta 
siga la d’I2 sembla un calc del 
llatí i que I1 haja substituït pel 
nom correcte de la població. 

109, 13 catulum 111, 11 cadell cremant cadell cridant 

Encara que en LA no apareix 
l’adjectiu del cadell, s’entén que 
és cremant perquè tot seguit diu: 
«ardentem in ore faculam 
baiulantem» 

109, 120 exire compulsus es 111, 64 lo dimoni isqué del frare lo frare fon desliurat  
109, 181 loquela et lingua 111, 111 linatge  lenguatge  

109, 225 
Fratribus ad quiescendum 
pergentibus 

111, 136 los altres frares fossen colgats los altres frares fossen adormits 

No és segur que I1 siga la lliçó 
correcta, però colgar (‘gitar-se’) i 
quiescendum pergentibus sembla 
que tenen un sentit més proper. 

109, 276 in uisione 111, 164 en visió om.  
109, 285 ad extremam horam 111, 170* hora de la seua darrera vida hora de la seua darrera vida PB=LA 

110, 3 Atheniensis 112, 3 arenenchs  agarens 

I1 reprodueix un error que ja 
estava a l’arquetip (una confusió 
entre t i r) i I2 corregeix l’error 
amb agarens (‘àrabs’). PB=LA 

111, 51 Gothi 113, 56* grechs  grechs PB=LA 

113, 39 
Quo progrederis sine filio, 
pater? 

115, 24 On vas, pare, sens ton fill? On vas pare sant ton fill  

113, 218 in effectu siue utilitate 115, 124 en acabament e en profit en acabament  
113, 291 fortissimus martyr 115, 187 fortíssim màrtyr sortissim martyr I2 confon les grafies de la f i la s 
– – 116, 66 oïdor deuot legidor o oidor  
– – 116, 104 coronada en guarda perdurable coronada en gloria perdurable  



114, 36 
miles ille protinus fugit et 
Yreneus uocato 

117, 19 lo caualler sen ana a Yrineu e appella lo caualler sen ana eyrineu appella  

114, 40 in currum aureum 117, 45* en una torra qui havia nom Àurea en una torra qui hauia nom aurea 

LA diu ‘en un carro d’or’. FS ha 
confós la c amb la t i ha 
interpretat aureum com un nom 
propi. PB=FS 

115, 3 ascensionem 119, 7 assumpció  ascensio  
115, 24 obstupuit  119, 24 spantada  marauellada  

115, 34 
Qui uidentes se ibidem insimul 
congregatos mirabantur 

119, 29 
com se veren ensemps, foren 
maravellats 

om.  

115, 162 
Thronum dei, thalamum domini 
celi, tabernaculum Christi 
dignum est ibi esse ubi ipse est 

119, 106 
La cadira de deu es talem del senyor 
del cel e lo tabernacle de iesuchrist es 
digna cosa que sia la on ell es 

La cadira de deu es talem del senyor 
del cel e lo tabernacle de iesuchrist es 
digna cosa que sia la on ell es 

Hem corregit. PB=LA 

115, 173 dominationes psallendo 119, 117 senyories psalmejant dominacions psalmeiant  
115, 173 harmonizando 119, 118 so faent solfaent  

115, 181 

Hec dies in qua usque ad throni 
celsitudinem intemerata mater et 
uirgo processit atque in regni 
solio sublimata post Christum 
gloriosa resedit 

119, 132 

Aquest és lo dia en lo qual se’n pujà la 
Verge Maria en la altesa del seu fill e és 
assetiada en la cadira del seu fill e és 
gloriosa ab Jesuchrist 

Aquest és lo dia en lo qual se’n pujà la 
Verge Maria en la altesa del seu fill e 
és gloriosa ab Jesuchrist 

 

115, 183 
dominationum circumcincta 
tripudiis 

119, 133 
és encircuïda de les alegries de les 
senyories 

es encircuïda de les alegries de les 
dominacions 

 

116, 70 ymaginando 120, 19 sabia ymaginant sauia ymaginat  
119, 44 – 123, 25 possassen lo senyal de Jesuchrist possassen lo senyal de la creu  
120, 23 per se didicit et intellexit 124, 13 aprengué aprengue e entengue  

120, 32 ut legitur in libro confessionum 124, 37* 
segons que·s lig en lo tercer  libre de les 
Confessions 

segons ques lig en lo terç  libre de les 
confessions 

PB=LA 

120, 67 
Nunquid parietes faciunt 
hominem christianum 

124, 55 No fan los parents hom chrestià No fan les parets hom chrestià Hem corregit 

120, 121 
sed cum essent apud Ostia 
Tyberina, pia mater eius 

124, 78 
stigués a la porta Tiberina, la sua mare 
piadosa morí aquí 

fos partit de roma e fon a hostia la sua 
piadosa mare mori aqui 

 



defuncta est 
120, 228 Vandali 124, 264* caldeus  caldeus PB=LA 
120, 278 cautela 124, 326* causa  causa  
120, 388 Papiam  124, 450* Ypona ypona  

121, 118 
Emissene ciuitatis figulus 
paupertatem fugiens 

125, 116* 
un hom qui havia nom Figulus, de la 
ciutat de Emíssena 

un hom qui hauia nom figulus de la 
ciutat de emissena 

Interpreta com a antropònim el 
mot figulus (‘terrissaire’). 

121, 123 
Ecce, sanctus Iohannes baptista 
uenit 

125, 127* Veus que sanct Johan Veus que sanct iohan 

Falta alguna paraula, 
possiblement, hauria de dir 
«Veus que sanct Johan ve!». 
PB=LA 

124, 58 Trecas 126, 32 Cretas cretas  

Sembla un error d’alteració que 
es pot deure a la confusió entre 
les grafies de la t i la c. També 
nota 36. PB=LA 

125, 8 Burgundiam 128, 13* Bulunya bulunya  

Potser es tracta d’un error de FS 
en la transmissió a causa d’una 
confusió entre Burgunya i 
Bulunya. PB=LA 

125, 24 
dum more solito ciuitatis 
ecclesias circuisset 

128, 28 
axí com sanct Lop cercava les sglésies 
de la ciutat axí com havia acostumat 

axi com lo benauenturat sant lop 
cercaua les sglesies de la ciutat axi 
com hauia acostumat disponent ho la 
diuina prouidencia 

 

126, 10 sanctus Peregrinus 128, 13* sanct Pelagi ‒  
126, 29 sanctus Marianus 128, 30 sanct Mauri ‒  

127, 51 Rationi igitur et exemplis 131, 92* 
Creu, donchs, a l’exemple dels 
romans 

Creu doncs a lexemple dels romans PB=FS 

127, 51 partus mirabiliores 131, 93* pares maravellosos pares marauellosos  

127, 87 dominum Celestinus  131, 71 senyor celestial  senyor celestial 
Hem corregit. Es refereix al papa 
Celestí IV. PB=LA 

128, 3 ante regem adducti sunt 132, 2 veu se venir feu se venir Hem corregit 
128, 8 deum uestrum 132, 5 lo deu nostre lo deu vostre Hem corregit 



128, 10 preparauit deus 132, 7 deu ha parlat deu ha apparellat Hem corregit 
129, 8 nepos Pipini 133, 14 nét d’en Pipí ‒  

129, 8 Gorziensi monasterio 133, 15 lo monestir de Tors ‒ 
Sembla un error en el qual s’ha 
confós la G amb la T 

131, 87 Decembris 135, 112* setembre  setembre PB=FS 
134, 13 sequenti die 137, 10 següent dia segon dia  
134, 19 sonum faceret 137, 14 sonaré lo ciulet sonare lo tiuell  
136, 22 deorum  140, 10 jueus  iueus Hem corregit. PB=FS 
136, 77 Fuit enim thelonearius 140, 39 fonch ell tender fon ell tauler  
137, 11 centum iacet obruta portis 141, 2 jau trencada per c portes jau tancada per c portes  

137, 16 
deorum immortalium fidem 
suscipite 

141, 4 E rebeu la fe dels déus immortals E rebuiau la fe dels deus immortals  

138, 24 Vidi 143, 10 viu  fiu  
139, 18 Antimus, Leontius et Euprepius 144, 27* Antinus e Leòncius antinus e leoncius P=FS / B: leoncius e propius 
139, 58 Felix papa 144, 67* Felip papa felip papa PB=LA 

141, 28 in loco qui Tumba dicitur 145, 7 en lo loch qui ha nom Tomba 
en lo loc qui es dit mont tuba en la 
terra de normandia 

I2 completa la informació situant 
geogràficament el topònim 

141, 45 deuote pro salute populi exoraret 145, 18 
hom adoràs per la salut del poble 
devotament 

hom oras per la salut del poble 
deuotament 

 

141, 66 ardentes 145, 65* argent  argent 
Podria tractar-se d’una errada 
d’impremta, una confusió entre 
les grafies de la d i la g. PB=LA 

141, 68 perpetua comprehensio 145, 23 perpetual compreniment perpetual comprimement  

141, 77 Persis  145, 82* presidents  presidents 
Aquest error potser siga una 
mala lectura de persiencs, lliçó de 
P. PB=LA 

141, 169 impediendo peccatum 145, 46 impetra lo peccat empatxa lo peccat  
142, 35 clericorum et monachorum 146, 14 monges e clergues monges e canonges  

142, 38 Gregorium Nazianzenum 146, 19 Gregori Nazareu gregori nasançeno 
Sembla que I1 no entén i 
simplifica en el mot que coneix 

142, 40 me Romanis deliciis interesse 146, 21  yo·m pensé que fossen los delits de yo·m pense que fos en los delits de  



Roma roma 

145, 44-45 

Frater quidam erat quantum a 
foris uidebatur eximie sanctitatis, 
sed tamen admodum singularis. 
Qui tanta districtione silentium 
obseruabat 

149, 42 
Fonch un frare qui, defora en si, era 
vestit sotilment e era molt singular 
entant que volia tenir silenci 

Fon un frare qui segons mostraua 
defora era de gran penitencia y era 
molt apartat dels altres e obseruaua 
silenci tan secretament 

 

145, 48 
Moneatur semel uel bis 
in hebdomada confiteri, quod si 
non fecerit 

149, 48 
mana confessió dues vegades en la 
sepmana e, si lo frare no tem confessió, 
axí com diu 

axi amonestau lo que se confes una 
vegada en la sepmana e si lo frare no 
confesse 

 

152, 20 humanitate  152, 22 humilitat  humanitat Hem corregit 

152, 30 
Homo enim est animal 
rationale, mansuetum et liberale 

152, 33 
Home és animal racional, mansuet e 
franch 

om.  

152, 41 animal morosum 152, 43 bèstia tardiva bestia tradiva  
152, 79 Ieronimus 152, 115* sanct Gregori sant gregori PB=LA 
152, 187 libro de uiris illustribus 152, 113 Libre dels barons nobles libre viris illustribus  

154, 25 cathalogo pontificum 153, 20 dels libres apostolicals 
del libre qui es dit catalogus 
sanctorum 

 

154, 31 Sulpicius 153, 30 Suplici suplici  Hem corregit 
154, 37 hunni 153, 67* ongres  vngres PB=FS 
155, 49 contra Indos 155, 62* contra los jueus contra los iueus També línia 66. PB=FS 
158, 31 obtinuit 158, 22 sostengué  obtengue  

158, 103 exhibuit Tobias et uidua 158, 46 
larguesa en pobretat, la qual ensenyà 
Thobies e la verge la vídua 

larguesa en pobretat la qual ensenya 
thobies e la verge la vidua 

 

159, 7 debita proportionabilitas 159, 16 deguda proposició  deguda proposició  
Hem corregit. PB: deguda 

partida 

159, 198 

eis omnia peccata remittantur 
que in uita egerunt, que per 
septem dies ducitur, uel ut 
remittantur eis peccata 

159, 76 
sien perdonats tots lurs peccats que 
feren en aquesta vida per vii dies; o 
que·ls sien perdonats los peccats 

sien perdonats los peccats Salt del mateix al mateix 

159, 219 creature irrationale 159, 88 creatures racionals creatures irracionals Hem corregit 
161, 6-7 Ad quem preses: «Possemus 162, 5 Al qual dix lo pretor: «Poria’l yo Al qual dix lo pretor porial yo  



eum cognoscere?». Et Theodorus: 
«Eum utique potestis cognoscere 
et ad eum accedere». 

conéxer?». E sanct Theodori li respòs  
que ell lo poria conéxer e a ell poria 
anar 

conexer. E sanct theodori li respos hoc 
al qual dix lo pretor porial yo conexer 
e sanct theodori li respos que ell poria 
conexer e a ell poria anar 

162, 183 CCCXCVIII 163, 169* CCCCLXVIII ·cccclxviii· PB: ccccxlvi 

166, 105 senem patrem uocando 167, 55 dien pare al vell dien pare al vell e tu mateix ho dius  
168, 50 Est apud nos quedam puella 169, 10 En poder de vosaltres és una donzella En poder de nosaltres es una donzella Hem corregit 

168, 102 – 169, 23 dins  desobre 
Pel context sembla que I1 dóna la 
lliçó correcta 

168, 162 urbes et populos 169, 35 les ciutats e los pobres les ciutats e los pobles  

171, 87 ego causam non habeo 172, 27 no s’i té a dir no ti se a dir 
Sembla que I2 dóna la lliçó que 
més s’acosta a LA, ja que fa servir 
la primera persona com la font. 

172, 24 
quod primus ego ipse non 
fecerim 

173, 14 que yo primer no la fes 
que yo primer no la fes . E dites 
aquestes paraules tramés lespirit al 
seu creador 

 

174, 73 addit iniquitates iniquitatibus 175, 41 ajustar peccats sobre peccats aiustar peccats  
174 – 175, 44 tems e has paor de la mort tens e has paor de la mort  
88, 38 me contempneres 179, 8 que·m menyspreasses que·l menyspreasses  
176, 16 – 184, 6 comogut çomogut  
176, 87 ossibus mortuorum 184, 16 fossa de hòmens morts ossa de homens morts Hem corregit 
177, 4 Longobardi 185, 4 lombarts  longobarts  
177, 76 Eraclio 185, 33 Eràdius  eradius  Hem corregit. PB=LA 
177, 90 rationem  186, 8 rao rao ficta e simulada  
177, 165 DCXLIIII 186, 20* VI C LXXVII ·vi·c·lxxvii· PB=LA 
177, 166 Lotharii 186, 23* Theodorí theodori PB=LA 

177, 189 

Per idem tempus, scilicet circa 
annum domini DCCXL, cum 
corpus sancti Benedicti de 
Monte Cassino ad monasterium 
Floriacense et corpus sancte 

187, 36 

E, en aquest mateix temps, lo cors de 
sanct Benet fonch mudat de 
Monticassí al monestir de Florença e 
lo cors de sancta Scolàstica, germana 
de sanct Benet, fonch mudat en 

om.  



Scholastice sororis eius apud 
Cenomanas fuisset translatum, 
Karolus magnus monachus 
Cassinensis corpus sancti 
Benedicti ad castrum Cassinum 
transferre uolebat, sed miraculis 
a deo ostensis et Francis 
resistentibus prohibitus fuit. 

Cenomana 

177, 250 Andegauis 187, 102* Viana viana PB=LA 
177, 267 in Galiis 187, 131* en Ytàlia en ytalia PB=LA 
177, 270 DCCCCXXXVIII 187, 139* VIII C XXXVIII ·viii·c·xxxviii· PB: dcccclxxxiiii 

177, 292 episcopatu Lunensi 187, 169* lo bisbat de Ravena lo bisbat de ravena  

178, 4 tertio per quos profanatur 188, 6* 
la terça és per qual ne per qui és 
consegrat 

la terça es per qual ne per qui es 
consegrat 

PB=LA 

178, 64 – 188, 90* solponent solponent 
Error de substitució per 
antonímia. Hem corregit per 
“solixent”. PB=LA 

178, 77 matutinales laudes 188, 103* les matines de les matinals laors les matines de les matinals laors PB=LA 
178, 209 triplex 109, 209* lo terç lo terç PB=LA (o·ls ·iii·) 
178, 257 Vel 188, 103 O On   
178, 282 unctiones 188, 116 venctions vnctions Hem corregit 

 


